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Keltse életre kertjét  
Bosch kerti gépekkel.
A kertek annyira különbözőek, mint 
az emberek és az igényeik. Egyesek 
a pörgős mindennapok után 
pihenésre vágynak és a pihenés 
minden percének örülnek. Mások 
szeretettel gondozzák növényeiket, 
és még több időt szentelnének 
a kertápolásnak.

Akár egy kerti ebédről van szó, 
akár focizásról a gyerekekkel, vagy 
örömteli nyugodt pillanatokról 
az ápolt kertben, a Bosch kerti 
gépekkel könnyedén elvégezhető 
minden kerti munka, ami elősegíti 
a szabadban töltött idő élvezetét.

A felülmúlhatatlan Bosch technológia  
házhoz szállítja a kerti megoldásokat.

A Bosch egy lépéssel előrébb 
jár. Kerti gépeink úgy vannak 
megtervezve és kialakítva, hogy 
a legtöbbet kihozzák a lítium-ion 
akkukból. Ezáltal garantált, hogy 
maximális teljesítményt, erőt és 
kitartást nyújtanak a gépek. Jó 
példa erre az innovatív „Hatékony 
Gazdálkodási Rendszer” a Rotak 
fűnyíróknál, amellyel hosszabb 
üzemidő érhető el. Egy másik 
példa erre a sövénynyírók nagyobb 
vágásteljesítménye a világraszóló 
blokkolásgátló rendszernek 

köszönhetően. A Bosch kerti 
gépeknél biztos lehet abban, 
hogy mindig a csúcstechnológiát 
testesítik meg.

Észre fogja venni, hogy a Bosch 
gépek könnyebben kezelhetők, 
használhatók és irányíthatók, mint 
valaha, és ezáltal még egyszerűbbé 
és élvezetesebbé teszik a házi és 
kerti munkát.

További információkat  
a www.bosch.hu címen talál. 

Vezeték nélküli szabadság mindenek felett: 
A Bosch mindenre kiterjedő kertigép-választékával a lehető legkönnyebbé és 
legélvezetesebbé teheti a kerti munkát. Az akkus gépekkel szükségtelenné válik 
a kábel, és ezáltal korlátlan szabadságot élvezhet a vezeték összekuszálódásának 
és véletlen elvágásának veszélye nélkül. Ezenkívül az akkus gépek a hagyományos 
benzines gépekhez képest sokkal könnyebbek, egyszerűen beindíthatók és nincs 
benzinszaguk.

A lítium-ion akkuval szerelt legmodernebb vezeték nélküli technológia számos 
előnyt nyújt: 
  a gépek kompaktabbak és könnyebbek a hagyományos akkus gépekhez képest 
  a lítium-ion akkuk önkisülése minimális, és nincs memóriaeffektus, így a gépek 

mindig használatra készek 
  rövid feltöltési idő 

Mindezeken túl a Bosch lítium-ion technológia hosszú élettartamú akkumulátorokat 
kínál, valamint elektronikus cellavédelmet és intelligens áramgazdálkodást.



A kertészkedési  
szezon. 
Az élvezet ideje.
Egyszerűen csak csendben ülni, mélyeket 

lélegezni és feltöltődni új energiával. Ilyenek 

a mindennapoktól való kikapcsolódás legszebb 

percei, különösen egy könnyen ápolható kertben. 

Főként, ha ehhez olyan kerti gépeket használ, 

melyek kézre állnak, erőteljesek és halkak.  

A hálózati készülékek mellett a Bosch lítium-ion 

technológiával ellátott új termékeket kínál 

Önnek, melyekkel élvezheti a vezeték nélküli 

mozgásszabadságot, a nagy teljesítményű 

akkukkal rengeteg időt takaríthat meg, és amelyek 

csekély súlyuk miatt nagyobb kényelmet 

biztosítanak. Mindezt azért, hogy Ön hamarabb 

lepihenhessen, és a kerti szezont a napfényes 

oldaláról élvezhesse. Hiszen miért is van a kert? 

Azért, hogy élvezzük, grillezünk, a barátainkkal 

találkozhassunk és kikapcsolódjunk.
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A hancúrozáshoz, focizáshoz vagy 
piknikezéshez való családi gyepnél 
az időtakarékos ápolás a legfőbb 
követelmény. Válasszon a Boschtól 
egy Rotak körkéses fűnyírót, 
amely a Powerdrive™ motorral 
még a magas füvet is erőteljesen 
lenyírja, az innovatív gyepfésűnek 
köszönhetően még a széleken is. 
A gyepfésű az új Rotak 32 gépen, 
a Rotak választék legkisebb 
fűnyíróján is megtalálható.

Csatlakozóaljzattól és benzintől 
függetlenül az új Rotak akkus 
fűnyírók egyedülálló vezeték 
nélküli erőt, mozgásszabadságot, 
energiahatékonyságot és az 
iránymutató Bosch lítium-ion 
technológia összes előnyét kínálják 
Önnek. Nagyobb gyepfelülethez 
pedig ott a Rotak 43 LI 43 cm-es 
vágásszélességgel és két akkuval.

Ha inkább a nagyon rövidre 
nyírt díszgyepet szereti és azt 
rendszeresen nyírja is, akkor 
a hengerkéses fűnyíróval precíz 
eredményt fog elérni. Kis felületeken 
a kézi fűnyíró gondoskodik az 
esztétikailag finom vágásról.

Az egészséges növekedéshez és 
zárt gyepfelületekhez a gyepnek 
mindig elegendő levegőt, 
tápanyagot és vizet kell biztosítani. 
A gyepszellőztető a fű károsítása 
nélkül hatékonyan és kíméletesen 
eltávolítja a megjelenő mohát. Ha a 
moha már kiterjedt és a nedvesség 
pang benne, a gyepet gyeplazítóval 
készítse elő a felülvetésre. 

A Bosch gyepápolási termékeinek 
teljes választékát a 12–13 
oldalakon találhatja.

A szép gyep.  
És amire ehhez szüksége van.
A gyep nagysága és használata határozza meg a szükséges fűnyíró fajtáját. 
A tulajdonsága pedig a további ápolási munkákat.
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Bosch-újítás
150–300 m2 nyírási teljesítmény 
akkutöltésenként az iránymutató 
lítium-ionos akkutechnológiával.

Egyedülálló vezeték nélküli erő
Az új „Hatékony Gazdálkodási Rendszer” 
energiatakarékos technika 10–20%-kal 
megnöveli az üzemidőt, függetlenül 
a nyírási szokásoktól és a gyep 
tulajdonságaitól.

Vezeték nélküli szabadság
Vége a mérgelődésnek az 
összegabalyodott kábelekkel, letarolt 
virágokkal és átvágott vezetékekkel. 
Mindez kellemetlen benzinszag 
nélkül.

Rotak 43 LI akkus fűnyíró.  
Nincs benzin, nincs vezeték, csak maximális 
teljesítmény.

A különböző vágásszélességű akkus fűnyírók választékához tartozik a Rotak 43 LI, 
amely ideális választás nagy kertekhez, mivel 43 cm-es késsel, valamint két akkuval 
is rendelkezik. Ez az újszerű lítium-ion technológiával rendelkező modell a benzines, 
elektromos és akkus fűnyírók összes előnyét egyesíti, de azok hátrányai nélkül.  
A Bosch Rotak 43 LI erőteljes, mint egy elektromos fűnyíró, de nincs zavaró kábel, tehát 
a hálózati csatlakozástól független. Akár 40%-kal könnyebb a hagyományos akkus vagy 
benzines fűnyírókhoz képest, mégis igen erős, mindig használatra kész, sokkal halkabb 
és nincs kellemetlen benzinszaga. Ami a legfontosabb: a használatához szükséges energia 
tizedannyi CO2-kibocsátással jár, mint a benzines fűnyíróknál.  
A lítium-ion technológiás Rotak fűnyírók teljes választékát a 12–13 oldalakon találhatja.

Mindig használatra kész
Minimális önkisülés, nincs 
memóriaeffektus, teljes 
feltöltés mindössze 1 óra alatt 
(80% 30 perc után)

Könnyű súly
Akár 40%-kal könnyebb 

a hagyományos akkus vagy 
benzines fűnyírókhoz képest

Innovatív gyepfésű
Szegélyhez közeli 
fűnyírás falak, ágyások és 
gyepszegélyek mentén

Nagyobb erő
Az erős, 36 V-os lítium-ion 

akkunak köszönhetően 
annyira erőteljes, mint 

a hasonló hálózati 
fűnyírók
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Rotak 43 elektromos körkéses fűnyíró.  
Erőteljes vágás és nagy nyomaték.

A Rotak 43 elektromos fűnyíró az innovatív, szabadalmaztatott gyepfésűvel együtt 
egészen a szélekig hatékonyan lenyírja a füvet. A Powerdrive™ motor erőteljes vágást 
tesz lehetővé, nyomatékának köszönhetően akár a 30 cm hosszú füvet is lenyírja.

Rotak 32 elektromos körkéses fűnyíró.  
Végre könnyen le lehet nyírni a szegélyeket is.

2010-ben újdonságként a többi modellhez hasonlóan a legkisebb Rotak is megkapta 
a gyepfésűt, amellyel a szegély is könnyedén lenyírható. 40%-kal könnyebb a hasonló 
fűnyírókhoz képest, de a népszerű Powerdrive rendszernek köszönhetően nem 
szűkölködik a teljesítménnyel a Rotak 32.

 Bosch fűnyírók

A magas 
forgatónyomaték 

gondoskodik 
a megbízható vágásról, 

még nehéz feltételek 
között is

Könnyű súly
Lényegesen könnyebb, mint 
a hagyományos fűnyírók 

Kényelmes szállítás  
a kényelmes, nagy, házba 
épített fogantyúknak 
köszönhetően 

Innovatív gyepfésű
Szegélyhez közeli 

fűnyírás falak, ágyások és 
gyepszegélyek mentén

Nagy, 50 l-es  
fűgyűjtő 

hosszú 
munkamenetekhez

Gyepfésű
Egészen a szegélyig nyír

Könnyű
A könnyed irányíthatóság és 
hordozhatóság érdekében

Powerdrive™ motor
Megbízható vágásról 
gondoskodik, még nehéz 
feltételek között is

31 literes fűgyűjtő doboz
Jobb gyűjtési 

teljesítménnyel a fűgyűjtő 
doboz kiürítéséhez 

szükséges utak 
csökkentése érdekében

Ergonomikus formatervezésű 
fogantyú
A könnyű és kiegyensúlyozott 
emelés érdekében

 Új formatervezésű kerék
 A könnyű tolás érdekében

Erőteljes
Az 1700 wattos Powerdrive™ 
motornak köszönhetően 
maximális erő van a késen: 
az innovatív fordulatszám-
csökkentő áttétel a motor 
magas fordulatszámát 
rendkívüli forgatóerővé 
alakítja.

Praktikus
A 10-szeres vágásmagasság-
beállítás (20–70 mm),  
a 43 cm-es vágásszélesség 
és az innovatív gyepfésű 
a szegélyhez közeli füvet is 
megbízhatóan a kések alá 
rendezi, és így a széleken is 
pontos vágást tesz lehetővé.

Könnyű
Akár 40%-kal könnyebb, mint 
a hasonló fűnyírók, beépített 
fogantyúkkal a kényelmes 
hordozhatóságért.
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Quattro cut

Minőség

Bosch fűnyírók

„Quattro-Cut rendszer”  
a precíz vágáshoz

Ergonómiai fogantyúrendszer
Helytakarékos, duplán 
összecsukható

Vágásmagasság-beállítás
Központi és 5-fokozatú 

Tetszetős
Az angol gyep specialistája 
12–42 mm-es vágásmagas-
sággal és 32 cm-es 
vágásszélességgel.

Pontos
Precíz vágás a „Quattro-Cut” 
System. 

Komfortkerekek  
speciális csökkentő áttétellel  
a könnyű mozgatásért

Fokozat nélküli vágásmagasság-beállítás 
és 38 cm-es vágásszélesség

Hengerkéses vágórendszer  
5 edzett acélból készült hajlított 
késsel

Hatékony
Ollós vágási elv a jó minőségű 
vágásért. 

Rafinált
Click „nyírás közbeni” 
reteszelő mechanika az 
alsó kés szerszám nélküli 
beállításához. 

ASM 32 hengerkéses fűnyíró.  
Precíz vágás az ápolt pázsit érdekében.

Ha a rendszeresen nagyon rövidre nyírt díszgyepet szereti, akkor válassza 
a Bosch hengerkéses fűnyírót. A „Quattro-Cut” rendszerrel a füvet olyan 
pontosan nyírja, mintha ollóval dolgozna. A sima vágás gondoskodik az 
egészséges gyepről, 12–42 mm-es vágásmagasságot tesz lehetővé és 
esztétikailag szép megjelenést biztosít.

AHM 38 C kézi fűnyíró.  
Tökéletes vágás kis gyepfelületeknél.

A klasszikus kézi fűnyíró is megfelel azoknak a magas követelményeknek, 
melyeket már megszokott a Boschnál. Az eredmény: gondozott, egészséges 
gyep 15–43 mm-es vágásmagasságban. Könnyű járású, tetszetős és halk. 
Ideális az ápolt kis előkertekben.

Click
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„Jet-Collect” rendszer
A rugós acélfogakkal és légbeáramló 
nyílásokkal ellátott innovatív henger 
gyorsan és alaposan eltávolítja 
a meglévő gyepfilcet és mohát

Egészen kicsire 
összecsomagolható
Duplán összehajtható nyél, 
egymásra rakható fűgyűjtő

Nagy, 50 l-es fűgyűjtő  
hosszú munkamenetekhez

Erőteljes
A nagy áthúzóerejű 
900 wattos Powerdrive™ 
motor és a szabadalmaztatott 
„Jet-Collect” rendszer 
kombinációja lehetővé 
teszi a gyors és hatékony 
gyepszellőztetést 32 cm-es 
munkaszélességben.

Praktikus
Nagy, 50 l-es fűgyűjtő 
a hosszú munkamenetekhez. 
Mindkét gép kis helyen elfér 
az összecsukható nyélnek 
és az egymásra rakható 
fűgyűjtőnek köszönhetően  
– csak 40 cm magas.

Hatékony
Az 1100 wattos Powerdrive™ 
motorral és „Jet-Collect” 
rendszerrel felszerelt 
AVR 1100 gép 32 cm-es 
munkaszélességen mélyen 
bevág a talajba, és az 
elöregedett gyeprészeket 
erős légárammal eltömődés 
nélkül a gyűjtőkosárba 
nyomja. Ezután egyből 
kezdheti a pázsit felülvetését.

„Jet-Collect” rendszer
A szénacél késekkel és légbeáramló 
nyílásokkal ellátott innovatív henger 
gyorsan és alaposan eltávolítja a gyepből 
a növényi maradványokból, mohából és 
gazból álló filcréteget

Egészen kicsire összecsomagolható
Duplán összehajtható nyél, egymásra 
rakható fűgyűjtő

Nagy, 50 l-es fűgyűjtő
A hosszú munkamenetekhez

ALR 900 gyepszellőztető.  
Alaposan eltávolítja a mohát. 

A gyep csak akkor fejlődik szépen, ha rendszeresen megszabadítja a mohától 
és a lehullott lombtól. A Bosch gyepszellőztető mindkettőt elvégzi, ha 
a 20 rugós acélfogat a megfelelő magasságban állítja be: –5 mm a gyepfilc 
finom kifésüléséhez, a fű károsítása nélkül, +10 mm a lehullott lomb 
összegyűjtéséhez. A szabadalmaztatott „Jet-Collect” rendszer segítségével 
a légárammal minden a gyűjtőkosárba kerül, eltömődés nélkül.

AVR 1100 gyeplazító.  
Mélyre hatol a szellőztetés, valamint a moha 
és a gyepfilc eltávolítása érdekében.

Gyepe két évnél régebbi? Rendszertelenül ápolta? Mohás vagy gyepfilces? Néhány 
helyen összetömörödött? Ha „Igen”, akkor Önnek az AVR 1100 gyeplazítóra van 
szüksége, mellyel gyepét hatékonyan és intenzíven ápolhatja. A szénacél kések  
–10 - +5 mm mélyen bevágnak a talajba és ezzel gyorsan előkészítik a felülvetésre.
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Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI

Áramforrás | akkumulátorfeszültség 36 V/2,6 Ah-lítium-ion akku 36 V/2,6 Ah-lítium-ion akku 36 V/2,6 Ah-lítium-ion akku

Töltési idő | gyorstöltési idő 1 h | a teljesítmény 80%-a 30 perc alatt 1 h | a teljesítmény 80%-a 30 perc alatt 1 h | a teljesítmény 80%-a 30 perc alatt

„Hatékony Gazdálkodási Rendszer” ✓ ✓ ✓

Ajánlott gyepfelület 300–600 m2 150–300 m2 150–300 m2

Vágásszélesség 43 cm 37 cm 34 cm

Késrendszer Sarlókés Sarlókés Sarlókés

Gyepfésű ✓ ✓ ✓

Fűgyűjtő térfogata 50 l 40 l 40 l

Vágásmagasság 20–70 mm 20–70 mm 20–70 mm

Vágásmagasság-beállítás 10 fokozat, központi 10 fokozat, központi 10 fokozat, központi

Fogantyú fajta Körbefutó kapcsolókengyel Körbefutó kapcsolókengyel Körbefutó kapcsolókengyel

Beépített tartófogantyú ✓ ✓ ✓

Töltési állapot kijelző ✓ ✓ ✓

Súly 13,8 kg 13 kg 12,8 kg

Rendelési szám 0 600 881 K00 0 600 881 J00 0 600 881 E00

EAN-kód 3165140.524278 3165140.524247 3165140.441445

Rotak akkus fűnyírók

ASM 32

Motorteljesítmény 360 W

Vágásszélesség 32 cm

Késrendszer Tengelykés  
(„Quattro-Cut” rendszer)

Vágásmagasság 12–32 mm

Vágásmagasság-beállítás 5

Súly 10,4 kg

Rendelési szám 0 600 889 A00

EAN-kód 3165140.427395

Hengerkéses fűnyírók

AHM 38 C AHM 30

Vágásszélesség 38 cm 30 cm

Késrendszer Tengelykés  
(5 kés)

Tengelykés  
(„Quattro-Cut” rendszer)

Vágásmagasság 15–43 mm 12–40 mm

Vágásmagasság-beállítás fokozatmentes fokozatmentes

Súly 7,5 kg 6,4 kg

Rendelési szám 0 600 886 102 0 600 886 001

EAN-kód 3165140.256360 3165140.247207

Kézi fűnyírók

2 akku a géppel 
szállítva

ALR 900

Motorteljesítmény 900 W

Hengerrendszer 10 dupla acélkarom

„Jet-Collect” rendszer  ✓

Munkaszélesség 32 cm

Munkamagasság +10/+5 /0/–5 mm

Munkamagasság-állítás 4

Gyűjtőtérfogat 50 l

Súly 9,4 kg

Rendelési szám 0 600 88A 000 

EAN-kód 3165140.512909

AVR 1100

Motorteljesítmény 1100 W

Hengerrendszer 14 szénacél forgókés

„Jet-Collect” rendszer ✓

Munkaszélesség 32 cm

Munkamagasság +5/0/–5/–10 mm

Munkamagasság-állítás 4

Gyűjtőtérfogat 50 l

Súly 9,9 kg

Rendelési szám 0 600 88A 100

EAN-kód 3165140.512930

Gyepszellőztető Gyeplazító
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Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37 Rotak 34 Rotak 32

Motorteljesítmény 1700 W 1600 W 1400 W 1300 W 1200 W

Forgatónyomaték 23 Nm 22 Nm 21 Nm 20 Nm 13 Nm

Vágásszélesség 43 cm 40 cm 37 cm 34 cm 32 cm

Bosch Powerdrive™ motor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Késrendszer Sarlókés Sarlókés Sarlókés Sarlókés Sarlókés

Gyepfésű ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fűgyűjtő térfogata 50 l 50 l 40 l 40 l 31 l

Vágásmagasság 20–70 mm 20–70 mm 20–70 mm 20–70 mm 20–60 mm

Vágásmagasság-beállítás 10 fokozat, központi 10 fokozat, központi 10 fokozat, központi 10 fokozat, központi 3 fokozat, tengelyen

Fogantyú fajta Körbefutó 
kapcsolókengyel

Körbefutó 
kapcsolókengyel

Classic-nyél Classic-nyél Classic-nyél 

Beépített tartófogantyú ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Motortúlterhelés-védelem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Súly 12,5 kg 12,3 kg 10,7 kg 10,5 kg 6,8 kg

Rendelési szám 0 600 881 D00 0 600 881 C00 0 600 881 B00 0 600 881 A00 0 600 885 B00

EAN-kód 3165140.393720 3165140.393669 3165140.393621 3165140.393560 3165140.557436

Tartozék Termék Rendelési szám EAN-kód

Rotak akkus fűnyírók

Pótkés Rotak 43 LI F 016 800 278 3165140.441537

Pótkés Rotak 37 LI F 016 800 277 3165140.441520

Pótkés Rotak 34 LI F 016 800288 3165140.516808

36 V/2,6 Ah-lítium-ion akku Rotak LI 2 607 336 108 3165140.451437

LI-gyorstöltő AL 3640 CV Rotak LI 2 607 225 100 3165140.365482

Rotak fűnyírók

Pótkés Rotak 43 F 016 800 274 3165140.399081

Pótkés Rotak 40 F 016 800 273 3165140.399074

Pótkés Rotak 37 F 016 800 272 3165140.399067

Pótkés Rotak 34 F 016 800 271 3165140.399050

Pótkés Rotak 32 F 016 800 299 3165140.571142

Kézi fűnyírók

Fűgyűjtő doboz 38 cm AHM 38 C 0 600 886 160 3165140.251051

Fűgyűjtő doboz 30 cm AHM 30 0 600 886 060 3165140.251044

Gyepszellőztető

Rugós acélfogak ALR 900 F 016 800 285 3165140.515856

Rotak fűnyírók
ÚJ



Gyepszegély 
vágás

16 Akkus fűnyíróollók (lítium-ion)
17 Vezetékes és akkus szegélynyírók
18–19 A teljes választék és a tartozékok áttekintése
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Ha ezek csak a gyep kis sarkai, 
részei, akkor elegendő egy 
fűnyíróolló. A kompakt, kézreálló 
lítium-ion akkus Bosch Isio nagyon 
könnyű, és pontosan vágott 
gyepszegélyt biztosít. A teleszkópos 
nyél lehetővé teszi a lehajolás nélküli 
kényelmes vágást.

Az új AGS akkus fűnyíróollók 
a gyep széleinek gyors és 
kényelmes lenyírásához lettek 
tervezve. Kompaktak és könnyűek, 
kifejezetten karcsú a markolatuk és 
kiegyensúlyozott a súlyelosztásuk, 
valamint hosszú az akkuk üzemideje, 
ezzel az összes gép a kínálatban 
behozhatatlan előnyre tesz szert.

Minél nagyobb és íveltebb 
a kertje, annál több munka van 
a gyepszegéllyel az utak, falak, 
kerítések, sarkok mentén és a  
kövek, bokrok, fák, ágyások körül.  

Ehhez kínál Önnek a Bosch 
vezetékes és vezeték nélküli 
szegélynyírókat.

A vezetékes szegélynyírók sok erőt 
és akár 30 cm-es vágásikör-átmérőt 
biztosítanak. Így Ön gyorsan tud 
jó eredményt elérni. Ezenkívül 
a vezeték nélküli szegélynyírók 
a legnagyobb mozgásszabadságot 
kínálják, hálózati csatlakozástól 
függetlenek és könnyűek. 

Vezetékes vagy vezeték 
nélküli, a széles választék 
a standardmodellektől az igényes, 
90°-ban elfordítható vágófejjel, 
állítható magasságú teleszkópos 
nyéllel és növényvédő kengyellel 
felszerelt szegélynyírókig terjed.

A gyepszegély nyírására tervezett 
Bosch termékek teljes választékát 
a 18–19 oldalakon találhatja.

Bosch szegélynyírók és akkus fűnyíróollók

Ápolt gyep a széleken is.  
Készülékválaszték méret 
szerint.
A tökéletes gyepápolást a fűnyíróval nem elérhető helyeken kell befejezni.
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Blokkolásgátló rendszer
Erőteljes funkció, messzemenő 
blokkolásmentes munka

Hátralevő áram kijelző
Praktikus 4-fokozatú LED kijelző 
mutatja a töltési állapotot

Kiváló ergonómia
Kicsi, könnyű, kompakt,  
csak 500 g

Bosch lítium-ion technológia
Minimális az önkisülés, nincs 
memóriaeffektus és mindig 
használatra kész. Hosszú 
üzemidő akár 50 percig.

Ergonomikus és praktikus
A hosszú gyepszegélyeket 
is kényelmesen levághatja 
az állítható magasságú 
teleszkópos nyéllel.

Sokoldalú és rendkívül 
könnyű
Tökéletes gép a gyep 
nehezen elérhető részeihez.

Kiválóan irányítható
Kényelmes, kis átmérőjű  
lágy fogantyú

Akár 100 perc üzemidő
A 10,8 V-os lítium-ion akkuval

Erős, svájci gyártmányú 
100 mm-es kések
Kétszínű, precízen élezett 
vastag kések

Isio akkus fűnyíróolló.  
Az eredeti: könnyű és erős.

Maga a tökély - csak így lehet jellemezni az Isio fűnyíróollót. A lítium-ion 
technológiával és kiváló minőségű svájci késekkel rendelkező egyszerű és 
könnyű Isio fűnyíróollóval akár 50 percig tud vágni egyetlen akkutöltéssel. 
A tartozékként kapható teleszkópos nyéllel az Isio még kényelmesebb.

Az új AGS akkus fűnyíróolló.  
Hosszan tartó erő fölényes 
irányíthatósággal.

Ez az új akkus fűnyíróolló hosszú üzemidővel, fölényes vágási teljesítménnyel 
és remek kezelhetőséggel rendelkezik, valamint puha, kényelmes markolattal. 
A kiválóan irányítható AGS 10,8 LI tökéletes gép a gyep nehezen elérhető 
részeihez.
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Távtartó kengyel  
az elegendő biztonsági 
távolságért

Teleszkópos nyél
Állítható 80–114 cm 
hosszúságban

Pótfogantyú
Állítható a további kényelemért

Lítium-ion akku
Rövid töltési idő, minimális 
önkisülés és memóriaeffektus, 
így egyetlen akkutöltéssel 
akár 1000 méternyi szegélyt 
lenyírhat

Kényelmes és erőteljes
Egyetlen akkutöltéssel akár 
1000 méternyi szegélyt 
lenyírhat. A rövid, csupán 
3 órás töltési időnek 
köszönhetően a csupán 
2,4 kg súlyú gép mindig 
használatra kész.

Állítható
34 cm-es tartományban 
állítható magasságú 
teleszkópos nyél és  
90°-ban elfordítható vágófej 
a könnyed trimmelés és 
a gyors szegélynyírás 
érdekében.

Bosch szegélynyírók

Könnyű kezelhetőség  
az ergonomikus formatervezésnek 
és állítható teleszkópos nyélnek 
köszönhetően (80–115 cm hosszú)

90°-kal elfordítható vágófej  
a könnyed trimmelés és  
szegélyvágás érdekében

„High-Power” motor
500 wattos erő

Sokoldalú
Két tekercs, egy a normál 
fűhöz, egy pedig extra 
erős szállal az elvadult 
felületekhez.

Flexibilis és ergonomikus
Akár vízszintes trimmelés 
vagy függőleges szegélyvágás 
– a ráhúzható kerekek minden 
helyzetben gondoskodnak az 
egyszerű kezelhetőségről.

ART 26 LI akkus szegélynyíró.  
Vezeték nélkül erőteljes, akár 1000 méteren.

Mivel nincs kábel, ami összegabalyodhatna, vagy amiben megbotlana, a Bosch 
akkus szegélynyírói teljes mozgásszabadságot biztosítanak. Innovatív, 26 cm-es 
vágásikör-átmérőjű késrendszere energiahatékony, és pontos vágást biztosít.

ART 30 Combitrim szegélynyíró.  
Ideális burjánzó területekre.

A Combitrim „High-Power” motorjának és a cserélhető késrendszernek 
köszönhetően a makacsul benőtt területeket is olyan könnyedén lenyírhatja, 
mit a szokványos füvet. A jó fogású, állítható magasságú teleszkópos nyéllel 
pedig minimális erőkifejtés szükséges ehhez.
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ART 26 LI ART 23 LI ART 26 Accutrim ART 23 Accutrim ART 26 Easytrim Accu

Energiaforrás Lítium-ion Lítium-ion NiCd NiCd NiCd

Akkumulátor feszültség 18 V 14,4 V 18 V 18 V 14,4 V

Töltési idő 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra

Vágásikör-átmérő 26 cm 23 cm 26 cm 23 cm 26 cm 

Teleszkópos nyél ✓ ✓ ✓ ✓ –

Állítható magasság 80–114 cm 80–114 cm 80–115 cm 80–115 cm –

Késrendszer Műanyag kés Műanyag kés Műanyag kés Műanyag kés Műanyag kés

90°-kal elfordítható vágófej ✓ ✓ ✓ ✓ –

Kerék garnitúra – – ✓ – –

Növényvédő kengyel ✓ ✓ ✓ – –

Súly 2,4 kg 2,3 kg 3 kg 2,7 kg 2 kg

Rendelési szám 0 600 878 L00 0 600 878 K00 0 600 878 F00 0 600 878 E00 0 600 878 J00

EAN-kód 3165140.468602 3165140.468589 3165140.349741 3165140.349680 3165140.437646

Akkus 
szegélynyírók

AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI AGS 10,8 LI + nyél AGS 7,2 LI + nyél

Energiaforrás Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion

Akkumulátor feszültség 10,8 V 7,2 V 10,8 V 7,2 V

Üzemidő Akár 100 perc Akár 80 perc Akár 85 perc Akár 70 perc

Töltési idő 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra

Teleszkópos nyél – – ✓ ✓

Állítható magasság – – 80–115 cm 80–115 cm

Kés szélessége 100 mm 80 mm 100 mm 80 mm

Hátralevő áram kijelző ✓ ✓ ✓ ✓

Súly 775 g 750 g 1,5 kg 1,4 kg

Rendelési szám 0 600 856 100 0 600 856 000 0 600 856 101 0 600 856 001

EAN-kód 3165140.560207 3165140.560191 3165140.560221 3165140.560214

AGS akkus 
fűnyíróollók

Isio fűnyíróolló Isio teleszkópos fűnyíróolló 

Energiaforrás Lítium-ion Lítium-ion

Akkumulátor feszültség 3,6 V 3,6 V

Üzemidő Akár 50 perc Akár 40 perc

Blokkolásgátló rendszer ✓ ✓

Töltési idő 3,5 óra 3,5 óra

Teleszkópos nyél – ✓ 

Állítható magasság – 80–115 cm

Kés szélessége 80 mm 80 mm

Hátralevő áram kijelző ✓ ✓

Súly 500 g 1,2 kg

Rendelési szám 0 600 833 024 0 600 833 026

EAN-kód 3165140.513807 3165140.513821

Isio akkus 
fűnyíróollók

ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ
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ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim

Motorteljesítmény 500 W 450 W 400 W 300 W 280 W

Vágásikör-átmérő 30 cm 26 cm 23 cm 26 cm 23 cm

Teleszkópos nyél ✓ ✓ ✓ – –

Állítható magasság 80–115 cm 80–115 cm 80–115 cm – –

Késrendszer Extra-strong line  
+ „Pro-Tap”-tekercs

Extra-strong line  
+ „Pro-Tap”-tekercs

Extra-strong line  
+ „Pro-Tap”-tekercs

„Pro-Tap”-tekercs „Pro-Tap”-tekercs

„Pro-Tap”-tekercs 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m

Extra erős szál (6 darab) 6 x Ø 2,4 mm 6 x Ø 2,4 mm 6 x Ø 2,4 mm – – 

90°-kal elfordítható vágófej ✓ ✓ ✓ – –

Kerék garnitúra ✓ – – – –

Növényvédő kengyel ✓ – – – –

Súly 3,4 kg 3 kg 2,7 kg 1,8 kg 1,7 kg

Rendelési szám 0 600 878 D00 0 600 878 C00 0 600 878 B00 0 600 878 G00 0 600 878 A00

EAN-kód 3165140.349611 3165140.349529 3165140.349512 3165140.357685 3165140.349420

Szegélynyírók

Bosch szegélynyírók és akkus fűnyíróollók

Tartozék Termék Rendelési szám EAN-kód

Akkus szegélynyírók

18 V/1,3 Ah-lítium-ion akku ART 26 LI 2 607 336 040 3165140.438728

14,4 V/1,3 Ah-lítium-ion akku ART 23 LI 2 607 336 038 3165140.438711

AL 2204 CV 3 órás LI akkutöltő ART 26 LI, 23 LI 2 607 225 274 3165140.438735

18 V/1,5 Ah-NiCd-akku ART Accutrim 2 607 335 536 3165140.308205

14,4 V/1,5 Ah-NiCd-akku ART Easytrim Accu 2 607 335 534 3165140.308199

AL 2404 4 órás NiCd akkutöltő ART Accutrim, ART Easytrim Accu 2 607 225 184 3165140.425872

Biztonsági műanyag kések (24 db) ART 26 LI, 26 Accutrim, 26 Easytrim Accu F 016 800 183 3165140.349970

Biztonsági műanyag kések (24 db) ART 23 LI, 23 Accutrim F 016 800 177 3165140.349383

Kerék garnitúra ART LI, Accutrim F 016 800 172 3165140.349338

Növényvédő kengyel ART Accutrim F 016 800 173 3165140.349345

Védőszemüveg Minden ART F 016 800 178 3165140.349390

Szegélynyírók (hálózati készülékek)

Kerék garnitúra Minden ART Combitrim F 016 800 172 3165140.349338

Növényvédő kengyel Minden ART Combitrim F 016 800 173 3165140.349345

Extra erős szál 30 cm (10-es csomag) ART 30 Combitrim F 016 800 182 3165140.349963

Extra erős szál 26 cm (10-es csomag) ART 26 Combitrim F 016 800 181 3165140.349956

Extra erős szál 23 cm (10-es csomag) ART 23 Combitrim F 016 800 174 3165140.349352

Indító automatika-tekercsek („Pro-Tap”) Minden ART Combi- és Easytrim F 016 800 175 3165140.349369

Vágószál az utántöltéshez Minden ART Combi- és Easytrim F 016 800 176 3165140.349376

Védőszemüveg Minden ART F 016 800 178 3165140.349390

Akkus fűnyíróollók

Fűnyíró lap 8 cm Isio 2 609 002 039 3165140.441100

Fűnyíró lap 8 cm AGS 2 609 003 884 3165140.573566

Fűnyíró lap 10 cm AGS 2 609 003 867 3165140.573535

Bokorvágó kés 12 cm Isio 2 609 002 040 3165140.441117

Bokorvágó kés 12 cm AGS 2 609 003 885 3165140.573573

Teleszkópos nyél 80–115 cm Isio 2 609 002 041 3165140.441124

Teleszkópos nyél 80–115 cm AGS 2 609 003 869 3165140.573559

Ápolóspray 250 ml Isio 1 609 200 399 3165140.005029

Sövénynyíró-nyesedékgyűjtő Isio F 016 800 055 3165140.247443



A kertészkedési 
szezon.  
A pihenés ideje.
Nincs is jobb, mint a természet élménye egy kerti 

idillben, ahol nyugalom és béke van. Mindig van 

min változtatni vagy kiegészíteni, hiszen az évek 

során új dolgokba szeretünk bele, és nőnek az 

igényeink. Ezért a kertápoláshoz is egyre 

fontosabbak a jó szerszámok. Legyen szó 

fűnyírásról vagy sövénynyírásról – bármilyen 

tennivaló könnyebb az innovatív Bosch kerti 

gépekkel. Sok új termék lítium-ion akkuval 

működik, ezáltal rendkívül erősek és könnyűek. 

Függetlenül a csatlakozóaljzattól az elvadult kert 

is ápolt, nyugalmas szigetté változik.





Bokor- és 
sövényápolás

24–25 Akkus bokorvágók (lítium-ion)
26–28 Vezetékes és akkus sövénynyírók
29 Akkus metszőolló (lítium-ion)
30–31 A teljes választék és a tartozékok áttekintése
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Ehhez lényeges a szerszám helyes 
kiválasztása. Az örökzöld, kislevelű 
növények, mint a buxus, tiszafa és 
fagyal kreatív formára vágásához az 
Isio remek választás.

Az új ASB bokorvágó a valaha létező 
legerősebb gépünk, mindemellett 
kompakt és könnyű a maximális 
irányíthatóság érdekében. Látni 
fogja, hogy az ASB bokorvágó 
tökéletes gép a bokrok formázásához, 
pont olyanra, amilyenre szeretné 
őket.

Az ágak visszavágásához válassza az 
új Ciso akkus metszőollót. Mindegyik 
itt látható termék a Bosch lítium-ion 
akkunak köszönhetően kellemesen 
könnyű, és minimális erőkifejtéssel 
kényelmes vágást tesz lehetővé.

A sövényhez vezetékes és vezeték 
nélküli sövénynyírók teljes 
választékából válogathat. A vezetékes 
elektromos sövénynyírók hálózati 
csatlakozáson keresztül több erővel 
és akár 34 mm-es késtávolsággal 
rendelkeznek.

Az akkus sövénynyírók nagyobb 
mozgásszabadságot biztosítanak 
és kizárják a vezeték elvágásának 
veszélyét. Nagyon könnyűek, és az 
innovatív blokkolásgátló rendszernek 
köszönhetően az Isio-hoz és az 
ASB-hez hasonlóan gyakorlatilag az 
elakadás veszélye nélkül vágnak.

Az ágvastagságnak megfelelően 
válassza ki a szükséges 
késtávolságot. Emellett ügyeljen 
arra, hogy a sövény növekszik. 
Kétség esetén célszerű a következő 
késtávolságot választani. A sövény 
magassága és mélysége adja meg az 
optimális késhosszt.

A Bosch bokor- és sövényápolási 
termékeinek a teljes választékát 
a 30–31 oldalakon találhatja.

Jó formában.  
Amivel a legjobb sövényt nyírni.
A bokrok és a sövények általában nagyon könnyen gondozhatók.  
A rendszeresen nyírás a legfontosabb tennivaló.
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Kényelmes, lágy fogantyú
Ergonomikus fogantyúrész 

mindkét oldalon

Hátralevő áram kijelző
Praktikus négy fokozatú LED 

kijelző mutatja  
a töltési állapotot

Svájci minőségű kések 
precíziós csiszolással

Kiváló ergonómia
Kicsi, könnyű, kompakt

Akár 50 perc üzemidő
Beépített 3,6 V-os  
lítium-ion akku

Blokkolásgátló rendszer
Erőteljes működés, 

gyakorlatilag elakadás 
nélkül

Egyszerű feltöltés
„Mobil” töltőkábel

Bosch lítium-ion technológia 
Minimális az önkisülés, nincs memória-
effektus és mindig használatra kész. 
Hosszú üzemidő akár 50 percig. 

Világújdonság 
Az elektronikus blokkolásgátló 
rendszerrel még ott is folyamatosan 
vághat, ahol mások már rég feladták.

Kompakt és könnyű 
Csak 550 g, 50%-kal könnyebb és 
40%-kal kisebb, mint a hagyományos 
bokorvágók.

Isio akkus bokorvágó.  
Az eredeti: könnyű és erős.

A legkompaktabb és legkönnyebb lítium-ion akkus bokorvágó még erősebb és nagyobb 
teljesítményű. Minőségi kései 110 mm-es vágási hosszal és 8 mm-es késtávolsággal, 
valamint a tökéletes alakításhoz szükséges precíziós csiszolással vágnak, blokkolás 
nélkül. A kiváló ergonómiának köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyek is jobban 
elérhetők.

Blokkolásgátló rendszer
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Blokkolásgátló rendszer
Erőteljes működés, 
gyakorlatilag elakadás 
nélkül

Hátralevő áram kijelző
4-fokozatú LED kijelző

Kiválóan irányítható
Kényelmes, kis átmérőjű 

lágyfogantyú
Akár 100 perc üzemidő
10,8 V-os lítium-ion akku

Egyszerű csere
Szerszám nélkül 
cserélhető késrendszer

Rövid töltési idő
3 órás töltő

Erős, svájci gyártmányú  
200 mm-es kések
Kétszínű, precízen  

élezett kések

Bosch lítium-ion technológia
Minimális az önkisülés, nincs memória-
effektus és mindig használatra kész. 
Hihetetlenül hosszú, akár 100 perc 
üzemidőt biztosít.

Világújdonság  
Az elektronikus blokkolásgátló 
rendszerrel még ott is folyamatosan 
vághat, ahol mások már rég feladták.

Vezeték nélküli szabadság
Vége a vezeték összekuszálódásának 
és véletlen elvágásának. Csak 900 g 
a bokrok és kislevelű sövények 
fáradság nélküli vágásáért.

Az új ASB 10,8 LI bokorvágó.  
A valaha létező legerősebb bokorvágónk,  
maximális irányíthatósággal.
Soha nem volt ilyen könnyű a bokorvágás. Különösen kompakt, és csupán 900 g a súlya. 
Az ASB 10,8 LI rendkívül jól irányítható, így az Ön kezében van minden lehetőség és több 
mint elegendő erő ahhoz, hogy a bokrait és sövényeit olyanra formázza, amilyenre csak 
szeretné. 

Blokkolásgátló rendszer



26 | Bosch sövénynyírók

Lézerrel vágott 
gyémántköszörülésű kések 

a tiszta vágásért

Optimális egyensúly és ergonómia 
az új formatervezés és 
a gumimarkolat által

20 mm-es késtávolság
Ezzel akár középvastag ágak  

is optimálisan vághatók

Fűrészfunkció
Akár 25 mm vágási 

átmérő

36 V-os lítium-ion akku
Nagyobb teljesítmény kisebb 
súly mellett, minimális önkisülés, 
nincs memóriaeffektus

Blokkolásgátló rendszer  
az extra vágásteljesítményért

Késhossz 540 mm

Késvédő
Falak és ösvények  
melletti vágáshoz

Világújdonság
Az elektronikus blokkolásgátló 
rendszerrel folyamatosan vághat, ahol 
más sövénynyírók már rég feladták.

Mindig használatra kész
36 V-os lítium-ion akkuval, amely 
más Bosch termékekkel felváltva 
használható. Mindössze 45 perc alatt 
teljesen feltölthető (25 perc alatt  
80%-ig).

Vezeték nélküli szabadság
Vége a vezeték összekuszálódásának 
és véletlen elvágásának. Csupán 
3,5 kg súly a közepes levelű 
sövények fáradság nélküli vágása 
érdekében.

AHS 54-20 LI akkus sövénynyíró.  
Vezeték nélküli szabadság és maximális 
teljesítmény.

Vezeték nélküli sövénynyírás.
Ezzel az akkus sövénynyíróval most gyerekjáték a munka. Csatlakozóaljzattól függetlenül 
és a lítium-ion technológiának köszönhetően folyamatosan. Csak 3,5 kiló és ergonómiailag 
kiegyensúlyozott. Így minden helyzetben fáradság nélkül dolgozhat. Blokkolásgátló 
rendszere és a gyémántköszörüléssel élezett acélkés garantálja az erőteljes vágást.

Blokkolásgátló rendszer
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Optimális egyensúly 
a kiegyensúlyozott 

munkavégzés és a kitűnő 
kezelhetőség érdekében

Erőteljes vágás
Csúszókuplung 
rendkívül magas 
forgatónyomatékkal 
(80 Nm)

„High-Power” motor
Szupererős,  
700 wattal

Késhossz 700 mm

Késvédő 
a falak és az aljat melletti 

vágáshoz

Lézerrel vágott 
gyémántköszörülésű 

kések  
a tiszta vágásért

„High-Power” motor  
600 wattos

Késhossz 650 mm

Kiváló ergonomikus 
markolat  

a kényelmes munka-
végzéshez minden 

helyzetben

Lézerrel vágott 
gyémántköszörülésű 

kések  
a tiszta vágásért

Késvédő 
a falak és az aljat  
melletti vágáshoz

Szupererős 
vágásteljesítmény
Ez a sövénynyíró 80 Nm 
forgatónyomatékkal és 
kemény késacéllal a 34 mm 
átmérőjű ágakat is elvágja.

• Nagy nyomatékú  
„High-Power” motor

•	 Csúszókuplung	a	rendkívül	
nagy forgatónyomaték 
érdekében

•	 Kopásálló	hajtórudas	
meghajtás (AHS Pro)

Késvédő
Szegélyhez közeli vágáshoz 
a falak és az aljzat mentén.

Átgondolt ergonomikus 
markolat
Optimális egyensúly és 
négy kapcsolóhelyzet 
a laza és kiegyensúlyozott 
munkavégzéshez.

AHS 7000 Pro-T sövénynyíró.  
Szuper csúcsteljesítmény.

Ideális a nagy, fás sövényekhez.
Nincs túl nagy sövény! A 700 wattos erőteljes motor, a kivételesen magas 
forgatónyomaték és a 700 mm-es vágási hossz kimagasló vágásteljesítményt  
biztosít. A lézerrel vágott, gyémántköszörüléssel készült kések akár 34 mm  
vastag ágakat is könnyedén elvágnak.

AHS 650-24 ST sövénynyíró.  
Hihetetlenül erős.

Ideális a közepes méretű sövényekhez.
Ezzel a kiváló, könnyen kezelhető sövénynyíróval bármilyen közepes méretű sövényt 
optimálisan karbantarthat. A 600 wattos motorral akár 24 mm vastag ágakat is 
könnyen levághat, miközben a késvédő gondoskodik arról, hogy az erőteljes gép  
ne szenvedjen el sérüléseket.
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Erős kés
A legkeményebb késacél 
gyémántköszörüléssel

Késhossz 630 mm

„High-Power” motor  
420 wattos

Könnyű és ergonomikus 
a kényelmes munkavégzéshez  

bármilyen helyzetben

Praktikus Collecto  
nyesedékgyűjtő a tiszta vágás érdekében

Kiváló vágásteljesítmény
Nagy áthúzóerejű 420 wattos motor és 
minőségi kés gyémántköszörüléssel.

Rendkívül felhasználóbarát
3,2 kg súlyú kiváló ergonomikus 
markolattal a kényelmes munkavégzéshez 
minden helyzetben.

Praktikus
A Collecto nyesedékgyűjtő 
gondoskodik arról, hogy a levágott 
nyesedék ne szóródjon a sövénybe, 
ahonnan azután csak nehezen lehet 
eltávolítani.

AHS 63-16 C sövénynyíró.  
Rendkívüli kényelem.

Ideális a fiatal sövényekhez.
Éppen most ültette el a sövényét? Pontosan a fiatal sövényeknél lehet a gyakori 
tökéletes nyírással sűrű formát kialakítani. Leginkább ezzel a könnyű és kézreálló 
sövénynyíróval, gyémánt köszörülésű késeivel és rendkívül csendes járásával. 
Különösen praktikus: a csomagban szállított Collecto nyesedékgyűjtő közvetlenül 
nyírás közben gyűjti össze a nyesedéket.
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Biztonsági reteszelés
Megakadályozza a véletlen 
bekapcsolást

Egyszerű feltöltés
„Mobil” töltőkábel

Innovatív ravaszrendszer
Akár másodpercenként képes  
egy metszésre

Beépített 3,6 V-os  
lítium-ion akku 
Minimális önkisülés, nincs 
memóriaeffektus, mindig 
használatra kész 

Töltési állapot kijelző
Kijelzi a töltési folyamatot

Tiszta vágás
Könnyen cserélhető svájci  
minőségű kés szénacélból

Nyomatékos
Ágakat és puha  

zöld anyagokat akár 14 mm 
átmérőig képes átmetszeni

Bosch-újítás 
Az első akkus metszőolló beépített 
lítium-ion technológiával, mindenkinek, 
aki meg szeretné könnyíteni a metszést.

Erőteljes
Szabadalmaztatott „Power-Blade” 
rendszer a fáradság nélküli metszés 
érdekében, akár 14 mm átmérőig.

Bosch lítium-ion technológia
Minimális az önkisülés, nincs 
memóriaeffektus és mindig 
használatra kész. Egyetlen 
akkutöltéssel akár 500 vágás 9 mm 
átmérőnél (friss fa).

Ciso vezeték nélküli metszőolló.  
Növénymetszés könnyedén. 

A világszerte első akkus metszőolló beépített lítium-ion akkuval. A Ciso-val 
„gombnyomásra” vághat: több mint 500 vágás egyetlen akkutöltéssel.  
Akár 14 mm átmérőjű puhafához vagy 9 mm átmérőjű keményfához. A Ciso 
az oldalsó késrendszernek köszönhetően precízen vág. 590 gramm súlyú, 
ergonómiailag kifinomult, így a Ciso hosszabb használatnál is kíméli az Ön erejét.
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AHS 7000 Pro-T AHS 6000 Pro-T AHS 650-24 ST AHS 600-24 ST AHS 550-24 ST

Motorteljesítmény 700 W 700 W 600 W 600 W 600 W

Késtávolság 34 mm 34 mm 24 mm 24 mm 24 mm

Késhossz 700 mm 600 mm 650 mm 600 mm 550 mm

Csúszókuplung-forgatónyomaték 80 Nm 80 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm

Löketszám üresjáratban 3000 min–1 3000 min–1 2800 min–1 2800 min–1 2800 min–1

Késvédő ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Súly 4,5 kg 4,3 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,0 kg

Rendelési szám 0 600 848 B00 0 600 848 A00 0 600 848 400 0 600 848 300 0 600 848 200

EAN-kód 3165140.399654 3165140.399616 3165140.399579 3165140.399531 3165140.399494

Sövénynyírók

AHS 54-20 LI AHS 52 LI AHS 48 LI AHS 52 Accu AHS 41 Accu

Energiaforrás Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion NiCd NiCd

Akkumulátor feszültség 36 V 18 V 18 V 2 x 14,4 V 14,4 V

Töltési idő 45 perc 3 óra 3 óra 4 óra 4 óra

Üzemidő Akár 50 perc Akár 50 perc Akár 50 perc Akár 2 x 55 perc Akár 55 perc

Blokkolásgátló rendszer ✓ ✓ ✓ – –

Késtávolság 20 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Késhossz 540 mm 520 mm 480 mm 520 mm 410 mm

Löketszám üresjáratban 2000 min–1 2200 min–1 2200 min–1 2200 min–1 2200 min–1

Súly 3,5 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,6 kg 2,5 kg

Rendelési szám 0 600 84A 100 0 600 849 001 0 600 849 000 0 600 839 480 0 600 839 180

EAN-kód 3165140.513883 3165140.465175 3165140.465168 3165140.325974 3165140.325943

Akkus  
sövénynyírók

Akkus 
bokorvágók

Ciso vezeték 
nélküli metszőolló

Energiaforrás Lítium-ion

Akkumulátor feszültség 3,6 V

Töltési idő 5 óra

„Power-Blade” rendszer ✓

Vágási kapacitás max.  
Ø 14 mm

Metszések száma 
akkutöltésenként 5001

Késrendszer Bypass

Súly 590 g

Rendelési szám 0 600 855 021

EAN-kód 3165140.516679

1 Friss faágak 9 mm átmérőig.

Ciso vezeték 
nélküli 
metszőolló

Isio bokorvágó
Isio formázó 
és szegélyező ASB 10,8 LI ASB 10,8 LI készlet

Energiaforrás Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion

Akkumulátor feszültség 3,6 V 3,6 V 10,8 V 10,8 V

Töltési idő 3,5 óra 3,5 óra 3 óra 3 óra

Üzemidő Akár 50 perc Akár 50 perc Akár 100 perc Akár 100 perc

Blokkolásgátló rendszer ✓ ✓ ✓ ✓

Késtávolság 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Bokorvágó kés hossza 120 mm 120 mm 200 mm 200 mm/120 mm

Fűnyíró kés szélessége – 80 mm – 100 mm

Hátralevő áram kijelző ✓ ✓ ✓ ✓

Súly 550 g 550 g 900 g 900 g

Rendelési szám 0 600 833 025 0600 833 027 0 600 856 300 0 600 856 301

EAN-kód 3165140.513814 3165140.513838 3165140.560238 3165140.560245

ÚJ ÚJ
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AHS 7000 Pro-T AHS 6000 Pro-T AHS 650-24 ST AHS 600-24 ST AHS 550-24 ST

Motorteljesítmény 700 W 700 W 600 W 600 W 600 W

Késtávolság 34 mm 34 mm 24 mm 24 mm 24 mm

Késhossz 700 mm 600 mm 650 mm 600 mm 550 mm

Csúszókuplung-forgatónyomaték 80 Nm 80 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm

Löketszám üresjáratban 3000 min–1 3000 min–1 2800 min–1 2800 min–1 2800 min–1

Késvédő ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Súly 4,5 kg 4,3 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,0 kg

Rendelési szám 0 600 848 B00 0 600 848 A00 0 600 848 400 0 600 848 300 0 600 848 200

EAN-kód 3165140.399654 3165140.399616 3165140.399579 3165140.399531 3165140.399494

Bosch bokor- és sövénynyírók

Tartozék Termék Rendelési szám EAN-kód

Akkus bokorvágók

Fűnyíró lap 8 cm Isio 2 609 002 039 3165140.441100

Fűnyíró lap 8 cm ASB 2 609 003 884 3165140.573566

Fűnyíró lap 10 cm ASB 2 609 003 867 3165140.573535

Bokorvágó kés 12 cm Isio 2 609 002 040 3165140.441117

Bokorvágó kés 12 cm ASB 2 609 003 885 3165140.573573

Bokorvágó kés 20 cm ASB 2 609 003 868 3165140.573542

Ciso akkus metszőolló 

Pótkés Ciso F 016 800 286 3165140.516747

Akkus sövénynyírók

Collecto 60 nyesedékgyűjtő AHS 54-20 LI 2 608 005 115 3165140.328227

Collecto 50 nyesedékgyűjtő AHS 52 LI, 52 Accu, 48 LI 2 608 005 114 3165140.328210

Collecto 40 nyesedékgyűjtő AHS 41 Accu 2 608 005 112 3165140.328197

36 V/1,3 Ah-lítium-ion akku AHS 54-20 LI 2 607 336 002 3165140.365352

36 V/2,6 Ah-lítium-ion akku AHS 54-20 LI 2 607 336 108 3165140.451437

18 V/1,3 Ah-lítium-ion akku AHS 52 LI, 48 LI 2 607 336 040 3165140.438728

14,4 V/1,5 Ah-NiCd-akku AHS 52 Accu, 41 Accu 2 607 335 534 3165140.308199

LI-gyorstöltő AL 3640 CV AHS 54-20 LI 2 607 225 100 3165140.365482

AL 2215 CV 1 órás LI gyorstöltő AHS 52 LI, 48 LI 2 607 225 472 3165140.512084

AL 2204 CV 3 órás LI akkutöltő AHS 52 LI, 48 LI 2 607 225 274 3165140.438735

AL 2404 4 órás NiCd akkutöltő AHS 52 Accu, 41 Accu 2 607 225 184 3165140.425872

Sövénynyírók

Collecto 70 nyesedékgyűjtő AHS 7000 Pro-T, 650-24 ST, 63-16 C 2 608 005 113 3165140.328203

Collecto 60 nyesedékgyűjtő AHS 6000 Pro-T, 600-24 ST, 550-24 ST 2 608 005 115 3165140.328227

Collecto 50 nyesedékgyűjtő AHS 480-24 T, 52-16, 48-16 2 608 005 114 3165140.328210

Collecto 40 nyesedékgyűjtő AHS 400-24 T, 42-16, 4-16 2 608 005 112 3165140.328197

Sövénynyíró-nyesedékgyűjtő Minden AHS F 016 800 055 3165140.247443

Ápolóspray 250 ml Minden AHS 1 609 200 399 3165140.005029

Védőszemüveg Minden AHS F 016 800 178 3165140.349390

AHS 480-24 T AHS 400-24 T AHS 63-16 C AHS 52-16 AHS 48-16 AHS 42-16 AHS 4-16

550 W 550 W 420 W 420 W 420 W 420 W 390 W

24 mm 24 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

480 mm 400 mm 630 mm 520 mm 480 mm 420 mm 420 mm

50 Nm 50 Nm – – – – –

2800 min–1 2800 min–1 3200 min–1 3200 min–1 3200 min–1 3200 min–1 3200 min–1

✓ ✓ – – – – –

3,9 kg 3,9 kg 3,2 kg 3,1 kg 3,0 kg 2,9 kg 2,9 kg

0 600 848 100 0 600 848 000 0 600 847 503 0 600 847 403 0 600 847 203 0 600 847 103 0 600 847 003

3165140.399456 3165140.399418 3165140.324663 3165140.324632 3165140.324588 3165140.324571 3165140.324502

Collectoval együtt szállítva





A kertészkedési 
szezon.  
A lazítás ideje.
A kert ideális fejünk kiszellőztetésére. Miközben a 

gyerekek tombolnak, ápolja kertjét. A cserjék nőnek, 

a bokrok öregszenek, a gyümölcsfákat újra és újra 

metszetni kell. Sok a tennivaló és minden kertben 

végzett mozdulat mást juttat az eszébe. Minél 

gyorsabban és gördülékenyebben megy a munka, 

annál jobb. A legjobban olyan kerti gépekkel tud 

dolgozni, melyeket folyamatosan továbbfejlesztenek, 

hogy az ésszerű újítások hatékonyabbá tegyék 

munkáját. Végül is nem csak a munkahelyén 

szeretné elérni a legmagasabb színvonalat. 

A minőségnek és a szolgáltatásoknak az élet minden 

területén el kell érniük ezt a szintet. Ezért jó tudni, 

hogy az interneten a www.bosch-pt.hu oldalon 

mindig tájékozódhat a termékújdonságokról és 

technológiákról.
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A láncfűrészeknek a fák 
gondozásánál van szerepük. 
A fűrész kiválasztásánál ügyelni kell 
a szükséges vágási vastagságra és 
a használat gyakoriságára.

Gyakori használatra válassza 
a Bosch Pro családot. Csak 
alkalmankénti használatra pedig 
ott vannak a kisebb S-modellek. 
Minden Bosch láncfűrész különösen 
ütésálló burkolattal készült. Az 
elektromos láncfűrészek előnye az 
egyszerű használat. Nem igényelnek 
sok karbantartást, ezenkívül 
rendkívül erősek. Mindezt egyesíti 
az AKE 30 LI, a piacon kapható 
egyik leghatékonyabb, legnagyobb 
teljesítményű és legkönnyebben 
használható láncfűrész.

Nagy, közepes vagy kis kertje van? 
Milyen gyakran használ szecskázót? 

A bokrokkal, zöld növényekkel 
betelepített kis kertekhez, 
melyekben csak alkalmanként 
keletkezik kisebb ághulladék, 
mindkét Rapid-szecskázó ideális. 
Nagyobb fákkal, régi sövényekkel 
és sok fás kerti anyaggal telepített 
közepes kertekhez két igen zajszegény 
halk szecskázó ajánlott optimalizált 
maróhengeres vágóművel.

A mindenféle növénnyel beültetett 
nagy kertekhez a két új fejlesztésű 
„Turbine-Cut” rendszerrel ellátott 
halk szecskázó a tökéletes választás. 
A zöld hulladékot és a kemény 
fát is nagyon gyorsan felaprítják, 
mely utána kiválóan alkalmas 
komposztálásra.

A Bosch faápolási termékeinek 
a teljes választékát a 40–41 
oldalakon találhatja.

Minden rendben.  
A szecskázóval és a 
láncfűrésszel.
A rendezett kert élvezetéhez hozzájárul a megfelelő szecskázó a nyesedék 
felaprításában és a megfelelő láncfűrész a fák gondozásában.
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Bosch láncfűrészek

Kompakt formatervezés 
és 30 cm-es pengehossz. 
Vonzó és hordozható

Ergonomikus markolat 
Puha markolat és 

ergonomikus forma, 
jobb irányíthatóság

36 V-os lítium-ion akku
Nagy teljesítményt biztosít 

minden kerti munkához

Kettős fékrendszer
Gyors leállító fék a normál 
működéshez és elektronikus 
visszacsapó fék hangjelzéssel 
a nagyobb biztonság 
érdekében

Automatikus olajozás 
és olajszintjelző

A láncfűrész szárazon 
futásának elkerülésére

Továbbfejlesztett  
SDS-rendszer
Gyors és könnyű 
munkakezdés

Erőteljes
Hatékony, nagy teljesítményű 
elektromos motor, amellyel a ház körül 
minden munka elvégezhető.

Gyorsindítás
Nem kell vezetéket bogozni, nincs 
benzines motorindítás – mindig 
használatra kész.

Szabadság
A vezeték nélküli lítium-ion 
akkumulátorral több mint 100 vágás 
végezhető 10 x 10 cm fenyőfa 
anyagban egy feltöltéssel.

AKE 30 LI láncfűrész.  
Nincs benzin, nincs vezeték, csak maximális 
teljesítmény.

Az AKE 30 LI a piacon kapható egyik leghatékonyabb, legnagyobb teljesítményű 
és legkönnyebben használható láncfűrész. Nincsenek összecsavarodó vezetékek, 
nincs szükség hosszabbítóra és nem kell benzinmotort indítani. Az AKE 30 LI mindig 
használatra kész és bármilyen vágási munkát elvégez a kertben.
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A visszacsapó fék 
villámgyorsan reagál

Optimális egyensúly 
minden munkahelyzetben

Bosch-SDS
Szerszám nélküli 

lánccsere és -feszítés

Erőteljesebb  
1900 wattos motor

A hosszú élettartamú, 
háromszoros 
krómbevonatú lánc 
hosszabb ideig marad 
éles

Rendkívül gyors
Nagy láncsebesség, 
13 m/sec 

Kiváló vágásteljesítmény 
40 cm-es fűrészlap-hosszal

Csúcsteljesítmény
1900 watt és 13 m/s láncsebesség 
a kiváló vágásteljesítmény érdekében.

Bosch-SDS
A lánc egyszerű, pontos szerszám nélküli 
cseréje és feszítése.

Sokáig éles marad
A lánc háromszoros krómbevonata 
gondoskodik a hosszú élettartamról.

AKE 40-19 Pro láncfűrész.  
Szuper csúcsteljesítmény.

Az akár 13 m/sec nagyságú láncsebességgel a láncfűrész a legerősebb fát is szinte 
ellenállás nélkül elvágja. Visszacsapó fék gondoskodik a gyors megállásról, és minden 
használathoz minden helyzetben ideálisan kiegyensúlyozott. Praktikus Bosch-SDS 
rendszerrel és a lánc kopását csökkentő automatikus olajkenéssel. A készülékkel szállított 
szállítókofferben kényelmes és biztonságos a láncfűrész szállítása minden használati 
helyre.
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Vágási kapacitás 
akár 45 mm-ig az 

erőteljes aprításért

Önbehúzó és halk 
a kényelmesebb 

aprításért

Letakart vágómű 
a nagyobb felhasználási 
biztonságért

Praktikus gyűjtőláda
53 l a felaprított 

hulladék egyszerűbb 
befogadásához

Szabadalmaztatott,  
levehető garat  
a könnyű betöltéshez és 
az elakadások egyszerű 
megszüntetéséhez

„Turbine-Cut” rendszer
Innováció vágórendszer 
2500 wattos 
motorteljesítménnyel

A gyűjtőláda szabadalmaztatott 
biztonsági funkciója
A készülék csak betolt 
gyűjtőládával működik

Praktikus
A levehető garat a nagy gyűjtőládában 
tárolható – mindössze 67 cm magas, 
ideális a kompakt tároláshoz.

Nyomatékos
Akár 230 kg/h anyagáttolást és 
legfeljebb 45 mm átmérőjű ágak 
aprítását teszi lehetővé, mindegy, hogy 
puha zöldhulladékról vagy kemény fáról 
van szó.

„Turbine-Cut” rendszer
A 8 forgó késsel ellátott, 
a garatrendszerhez csatlakoztatott 
forradalmi „Turbine-Cut” 
rendszernek köszönhetően 
gyakorlatilag nincs több elakadás.

AXT 25 TC halk szecskázó.  
Mindent rövidre és apróra vág.

Ideális mindenféle kerti anyagokhoz. 
A zöldhulladék és a fás részek szétválogatása nélkül szeretné a kerti hulladékot 
felaprítani? Kívánsága a Bosch egyetlen „Turbine-Cut” rendszerrel ellátott halk 
szecskázójával teljesül, mely mindenféle kerti hulladékhoz használható. A munkával 
gyorsan elkészül a gyorsbetöltő garatnak és a gyors anyagáramlást biztosító 
önbehúzónak köszönhetően. És a helytakarékos tárolás érdekében a levehető garat 
pont befér a gyűjtődobozba. 
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High-speed Bosch  
Powerdrive™ motor  
osztályának legnagyobb 
forgatónyomatékával

Szabadalmaztatott 
tölcsér 

a nagy töltési 
mennyiséghez és 

a könnyű behúzáshoz

Praktikus tömőeszköz  
a problémamentes 
anyagbetoláshoz

Késes szecskázós 
vágórendszer

Vágókések különlegesen 
edzett acélból, 

swissmade

Vágási kapacitás 
akár 40 mm-ig az erőteljes 
aprításért

Bosch szecskázók

Maróhengeres vágórendszer
Az erős, 2500 wattos 
„High-Power” motorral 
a maróhengeres vágórendszer 
akár 175 kg/óra rendkívüli 
anyagáttolást tesz lehetővé.

Praktikus 
A levehető garat a saját nagy 
méretű gyűjtődobozában 
tárolható – a gép a tárolásnál 
csupán 67 cm magasságot 
igényel. 

Késes szecskázós 
vágórendszer
A 2200 wattos Powerdrive™ 
motorral a kés akár 90 kg/
óra anyagáttolást tesz 
lehetővé, 40 mm-es 
vágásteljesítménnyel.

Szabadalmaztatott 
Gyors betöltésirányító és 
praktikus tömőeszköz az 
egyszerű betöltéshez és 
a gyors anyagáttoláshoz.

Vágási kapacitás 
akár 40 mm-ig az 

erőteljes aprításért

Önbehúzó és halk 
a kényelmesebb 

aprításért

Letakart vágómű a nagyobb 
felhasználási biztonságért

Praktikus gyűjtőláda
53 l a felaprított 

hulladék egyszerűbb 
befogadásához

Szabadalmaztatott,  
levehető garat  
a könnyű betöltéshez és 
az elakadások egyszerű 
megszüntetéséhez

Maróhengeres vágómű 
optimalizált hengerformával

A gyűjtőláda szabadalmaztatott 
biztonsági funkciója
A készülék csak betolt 
gyűjtőládával működik

AXT 25 D halk szecskázó. 
Kiváló aprítási teljesítmény.

Különösen alkalmas bokrokhoz és közepes méretű fafélékhez.
Keményfához, öreg sövényekhez és tüskés bokrokhoz az AXT 25 D halk szecskázó 
40 mm-es vágóteljesítményével ideális. A maróhengeres vágórendszer egy menetben 
vág és présel, így biológiailag kiváló minőségű aprított hulladék keletkezik.

AXT Rapid 2200 késes szecskázó. 
Borotvaéles – gyors aprítási teljesítményhez.

Különösen alkalmas zöld és puha kerti anyagokhoz.
Ha többnyire zöld, puha hulladékot aprítana, akkor a Rapid-szecskázó jó választás. 
Lenyűgöző Bosch Powerdrive™ motorral rendelkezik a nagy mennyiségű anyagáttolás 
érdekében, lézerrel vágott, speciálisan edzett acélból készült precíziós késsel 
a kiemelkedő vágási jellemzők érdekében, így versenytársaihoz képest körülbelül 
hétszer nagyobb vágásteljesítményt ér el. Méltó a nevéhez.
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Bosch szecskázók és láncfűrészek

Rapid  
szecskázók

AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

Késrendszer Késes szecskázós vágórendszer Késes szecskázós vágórendszer

Motorteljesítmény1 2200 W 2000 W

Vágási kapacitás Ø 40 mm Ø 35 mm

Anyag áttolás kb. 90 kg/h kb. 80 kg/h

Vágási sebesség 3650 ford./perc 3650 ford./perc

Forgatónyomaték kb. 14 Nm kb. 12 Nm

Feszültség 230 V 230 V

Súly 12 kg 11,5 kg

Rendelési szám 0 600 853 600 0 600 853 500

EAN-kód 3165140.430555 3165140.430524

1   Motorteljesítmény: A megadott motorteljesítmény egy 40 másodperces terhelésből és 60 másodperces üresjárati időből álló terhelési profilt feltételez gyakorlati alkalmazásokhoz.

AKE 40-19 Pro AKE 40-19 S AKE 35-19 S

Motorteljesítmény 1900 W 1900 W 1900 W

Fűrészlap-hossz 40 cm 40 cm 35 cm

Láncsebesség 13 m/sec 12 m/sec 12 m/sec

Lánc  
 

hosszú élettartamú, 
3-szoros 
krómbevonatú lánc

Krómlánc  
 

Krómlánc  
 

Hajtószem-vastagság 1,3 mm 1,1 mm 1,1 mm

Bosch-SDS ✓ ✓ ✓

Szállító koffer ✓ – –

Súly (beleértve lánc és láncvezetőt) 4,7 kg 4,5 kg 4,4 kg

Rendelési szám 0 600 836 803 0 600 836 F03 0 600 836 E03

EAN-kód 3165140.349864 3165140.467308 3165140.467278

Akkus 
láncfűrészek

AKE 30 LI

Energiaforrás Lítium-ion

Akkumulátor feszültség 36 V

Töltési idő 65 perc (80%) 95 perc (100%)

Olajtartály 150 ml

Láncfeszítő hossza 30 cm

Láncfék <0,1 s

Láncsebesség 8,0 m/s

Gyors láncfeszítés ✓

Automatikus olajozás ✓

Zajszint 94 dB(A)

Súly 5,2 kg

Rendelési szám 0 600 837 100

EAN-kód 3165140.559362

Láncfűrészek

AKE 40 S AKE 35 S AKE 30 S

Motorteljesítmény 1800 W 1800 W 1800 W

Fűrészlap-hossz 40 cm 35 cm 30 cm

Láncsebesség 9 m/sec 9 m/sec 9 m/sec

Lánc Krómlánc Krómlánc Krómlánc

Hajtószem-vastagság 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm

Bosch-SDS ✓ ✓ ✓

Súly (beleértve lánc és láncvezetőt) 4,1 kg 4,0 kg 3,9 kg

Rendelési szám 0 600 834 600 0 600 834 500 0 600 834 400

EAN-kód 3165140.465427 3165140.465403 3165140.465380

Láncfűrészek
ÚJ
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Halk szecskázók

AXT 25 TC AXT 23 TC AXT 25 D AXT 22 D

Késrendszer „Turbine-Cut” rendszer „Turbine-Cut” rendszer Maróhengeres vágómű Maróhengeres vágómű

Motorteljesítmény1 2500 W 2300 W 2500 W 2200 W

Vágási kapacitás Ø 45 mm Ø 42 mm Ø 40 mm Ø 38 mm

Anyag áttolás kb. 230 kg/h kb. 215 kg/h kb. 175 kg/h kb. 170 kg/h

Vágási sebesség 41 ford./perc 41 ford./perc 41 ford./perc 41 ford./perc

Forgatónyomaték kb. 650 Nm kb. 610 Nm kb. 650 Nm kb. 600 Nm

Hangnyomásszint 86 dB(A) 86 dB(A) 89 dB(A) 89 dB(A)

Mért hangteljesítményszint 91 dB(A) 91 dB(A) 90 dB(A) 90 dB(A)

Szórás 1,6 dB(A) 1,6 dB(A) 1 dB(A) 1 dB(A)

GSPL (garantált hangteljesítményszint) 92 dB(A) 92 dB(A) 91 dB(A) 91 dB(A)

Feszültség 230 V 230 V 230 V 230 V

Önbehúzó ✓ ✓ ✓ ✓

Gyűjtődoboz 53 l 53 l 53 l 53 l

Súly 30,5 kg 30,5 kg 31,3 kg 31,3 kg

Rendelési szám 0 600 803 300 0 600 803 200 0 600 803 100 0 600 803 000

EAN-kód 3165140.465366 3165140.465342 3165140.465328 3165140.465304

1   Motorteljesítmény: A megadott motorteljesítmény az S6 üzemmódra (40%) vonatkozik. Ez egy 40 másodperces terhelésből és 60 másodperces üresjárati időből álló terhelési profilt feltételez gyakorlati alkalmazásokhoz.

Tartozék Termék Rendelési szám EAN-kód

Szecskázó

Pótkés AXT Rapid 2200, 2000 F 016 800 276 3165140.427135

Gyűjtőzsák/fedőburkolat Minden AXT 2 605 411 073 3165140.080514

Ápolóspray 250 ml Minden AXT 1 609 200 399 3165140.005029

Védőkesztyű Minden AXT 2 607 000 134 3165140.017954

Védőszemüveg Minden AXT F 016 800 178 3165140.349390

Bosch szecskázók és láncfűrészek

Tartozék Termék Rendelési szám EAN-kód

Láncfűrészek

Láncvezető és lánc 1,1 mm AKE 40-19 S, 40 S F 016 800 261 3165140.396509

Láncvezető és lánc 1,1 mm AKE 35-19 S, 35 S F 016 800 260 3165140.396493

Láncvezető és lánc 1,1 mm AKE 30-19 S, 30 S F 016 800 259 3165140.396486

Fűrészlánc 1,3 mm AKE 40-19 Pro F 016 800 240 3165140.357654

Fűrészlánc 1,1 mm AKE 40-19 S, 40 S F 016 800 258 3165140.396479

Fűrészlánc 1,1 mm AKE 35-19 S, 35 S F 016 800 257 3165140.396462

Fűrészlánc 1,1 mm AKE 30-19 S, 30 S, 30 LI F 016 800 256 3165140.396455

Élezőkészlet AKE 40-19 Pro, 35-19 Pro F 016 800 263 3165140.396523

Élezőkészlet AKE 40 S, 35 S, 30 S, 40-19 S, 35-19 S, 30-19 S F 016 800 262 3165140.396516

Láncfűrész-tapadóolaj (1 l), biológiailag lebontható Minden AKE 2 607 000 181 3165140.070867

36 V/2,6 Ah-lítium-ion akku AKE 30 LI 2 607 336 108 3165140.451437

LI-gyorstöltő AL 3640 CV AKE 30 LI 2 607 225 100 3165140.365482
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A Bosch magasnyomású mosók 
széles választékát kínálja, 
amelyben mindegyik modell 
eltérő jellemzőkkel rendelkezik. 
Különböznek egymástól a 
motorteljesítmény és a maximális 
víznyomás (100–160 bar) terén 
is. A tisztítási feladat alapján 
válasszon, gyakori vagy inkább 
ritkán végzendő nehéz vagy 
könnyű munkáról van-e szó.

A legkeményebb feladatokhoz 
a legerősebb, 150–160 bar 
nyomású vízsugárra van szükség. 
Ehhez ideális az Aquatak 160 X. 
Nagyobb felületek tisztításához 
egy 125–140 bar közötti modellre 
van szükség, például az Aquatak 
Clic gépre, amely a „Torsion-Flex” 
nagynyomású tömlővel és az 
„Easy-Roll” felcsévélő rendszerrel 
nagy rugalmasságot biztosít. 

A ház és kert körüli alkalmankénti 
használathoz a 110–125 bar 
nyomás elegendő. Ha könnyebb 
munkáról van szó, miközben 
szabadon szeretne mozogni, 
válassza a négykerekű kompakt 
Aquatak Go mosót, melynek 
maximum 100 bar nyomsásával 
alapos tisztítást végezhet.

A beépített és kiegészítő 
tartozékok választékával 
magasnyomású mosója még 
sokoldalúbbá tehető. Ezekkel 
például lemoshatja az autó alvázát 
vagy kitisztíthatja a lefolyócsöveket. 

Az ápolt környezetért.  
Válassza ki magasnyomású 
mosóját.
Élvezze a patyolattisztaság frissességét a Bosch Aquatakkal, melynek 
nincs párja.
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Sárgaréz 
dugattyúvezetés

Rozsdamentes 
visszafolyás-gátló

Dugattyúk 
nemesacélból

Erős nyomórugó

Könnyűfém szivattyúfej
Könnyen leolvasható nyomásmérővel 

a megfelelő nyomás biztonságos 
felügyeletéhez

Hosszú élettartamú, megerő-
sített, 12 méteres gumitömlő

Egyszerű tárolás a beépített 
tömlődobnak köszönhetően

Stabil álló felépítés
Egyszerűbbé teszi  
a tisztítási munkát

Kiváló minőségű  
sárgaréz tartozékok 
Hosszú élettartam

Sárgaréz lándzsákkal együtt
Vario-Jet-Fan lándzsa,  
Roto-Power lándzsa

Erőteljes 
Erőteljes, akár 3000 wattos indukciós 
motor garantálja a tisztaságot.

Ergonomikus 
Könnyen mozgatható az 5 m-es 
kábelnek köszönhetően, teljesen 
integrált tartozéktartó és beépített 
tisztítószertartály.

Hosszú üzemidő
Prémium minőségű könnyűfém 
szivattyú a hosszú élettartamért.  
A könnyen leolvasható nyomásmérő 
a megfelelő nyomás biztonságos 
felügyeletét szolgálja.

Aquatak 160 X magasnyomású mosó.  
A készülék a legerősebb igénybevételhez.

Ha igazi nagytakarítást szeretne, a legerősebb Bosch-Aquatakkal ez csupa öröm lesz. 
A maximum 160 bar nyomással és akár 600 l/óra vízmennyiséggel a 160 X csónakok, 
utánfutók, házfalak és járdák (pl. barkácsolás utáni) tisztítására egyaránt alkalmas. 
Ideális megoldás nagy felületekhez. Az erős, 3000 wattos indukciós motor tartós 
csúcsteljesítményt biztosít.
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Beépített tisztítószertartály
A négyfúvókás lándzsa  
különféle funkciókat biztosít

Ergonomikus fecskendőpisztoly 
praktikus forgókuplunggal

„Easy-Roll”
Automatikus felcsévélő rend-

szer a nagynyomású tömlő és 
a hálózati kábel számára

Ki-/bekapcsoló
Egyszerűen nyomja meg a lábával 

a be-/kikapcsolót a működtetéshez 
„fekvő” helyzetben

Önálló felszívási funkció 
vízfelvételhez álló vízkészletekből 
(p l. tavakból, esővízgyűjtőkből)

Nagynyomású lapos sugár

Nagynyomású forgó pontsugár

Nagynyomású rögzített pontsugár

Alacsony nyomás behabosításhoz és öblítéshez

Csúcstechnika
Nincs fáradságos feltekerés: 
a nagynyomású tömlő és a kábel számára 
kialakított automatikus „Easy-Roll” 
felcsévélő rendszer lehetővé teszi az 
egyszerű kezelést.

Bosch-újítás 
Nincs fáradságos kibogozás, nincsenek 
törések és csomók az új „Torsion-Flex” 
nagynyomású tömlőnek köszönhetően.

Sokoldalúság 
A 4-fúvókás lándzsa négy funkciót 
biztosít: nagy nyomású lapos 
sugarat, forgó vagy rögzített 
pontsugarat, valamint alacsony 
nyomást behabosításhoz és 
öblítéshez.

Aquatak Clic 140 magasnyomású mosó.  
Másodpercek alatt startra kész.

Szeretne a lehető legkényelmesebben takarítani, anélkül, hogy a tömlő megtörjön vagy 
összecsomózódjon, és ne kelljen állandóan fúvókát cserélni vagy a kábelfeltekeréssel bajlódni? 
Akkor a Bosch Aquatak Clic az ideális választás. A sok újítással, mint pl. a „Torsion-Flex” 
nagynyomású tömlővel, a 4-fúvókás-lándzsával és az „Easy-Roll” rendszerrel, az Aquatak Clic 
140 magasnyomású mosóval a tisztítás ugyanolyan kényelmes, mint az elpakolás. Az erőteljes 
2300 wattos indukciós motor és a max. 470 l/óra vízszállítási mennyiség max. 140 bar 
víznyomással meggyőzően tisztít.

Torsion-Flex
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A géppel szállított tartozékok 
A géphez tartozékok bőséges 
választéka jár, mostantól 
ingyenes Flexi-Jet lándzsával  
és kefével

Jobb fúvókateljesítmény 
a kiváló minőségű fém 

szivattyúnak köszönhetően

Beépített tisztítószertartály

Optimális szállítás 
a könnyű,  

álló felépítésnek 
köszönhetően

Hordozható 
Könnyen mozgatható a 7,2 kg-os kis 
súlyának és a 6 m hosszú tömlőnek 
köszönhetően. 2 könnyű kerékkel 
rendelkezik az optimális szállítás 
érdekében.

Praktikus
Lándzsák nagy választéka mindenféle 
tisztításhoz. A Vario-Jet, a Flexi-
Jet és a Roto-Power lándzsa 
ezeknél a modelleknél mind az 
alapfelszereltséghez tartozik, és 
tökéletesen elhelyezhető a beépített 
tartozéktartókban.

Géppel szállított Flexi-Jet lándzsa
A legmagasabb szintű kezelési 
kényelemhez kifejlesztve nehezen 
hozzáférhető helyek tisztításánál.

Aquatak 115 Plus magasnyomású mosó.  
Praktikus és sokoldalú minden tisztítási 
feladathoz.

Járdalapok mohátlanításához, kerti bútorok tisztításához, kerekek, mopedek, 
autók mosásához a Bosch Aquatak 115 Plus 1700 wattos motorral és max. 115 bar 
víznyomással nagy segítséget jelent Önnek. A három különböző lándzsával kiválóan 
felfegyverkezhet. Önnek csak a vízsugarat és a nyomást kell változtatnia a szennyeződés 
keménységi foka és a felület érzékenysége szerint. A sok tartozékot praktikusan 
a készüléken helyeztük el.
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Ergonomikus 
fecskendőpisztoly 

praktikus forgókuplunggal 
– véd a spiráltömlő 

elcsavarodásával szemben

Innovatív spiráltömlő
2,5 m hatótávolsággal  
– összetekerve azonban  
csak 20 cm hosszú

Könnyű, kompakt, mobil

Levehető, négykerekű  
görgős troli
Minden tisztítandó felülethez 
követi használóját

Önálló felszívási funkció 
vízfelvételhez álló 

vízkészletekből  
(p l. tavakból, 

esővízgyűjtőkből)

Bosch-újítás 
Praktikus görgős troli a nagy 
mozgásszabadságért, mégis 
könnyű és kompakt.

Sokoldalúság 
A 2,5 m-ig kihúzható spirál alakú nagynyomású tömlő 
nagy hatótávolságot biztosít és rendkívül kicsire 
összehúzza magát a tároláshoz.

Praktikus 
Kicsi, mobil és mégis nagyon 
erős az 1350 wattos motornak 
és a 100 bar víznyomásnak 
köszönhetően.

Aquatak Go Plus magasnyomású mosó.  
Kicsi, mobil és mégis nagyon erős.

Hordozható kisegítő takarítót keres? A négykerekű könnyű és kompakt Bosch Aquatak 
Go Plus minden tisztítandó felülethez követi Önt, legyen szó terasz járófelületről, 
virágedényekről, tószegélyről, ablakokról, lépcsőkről. Ehhez jár egy forgólándzsa, 
valamint egy tartozéktáska is. Mindössze 3,9 kilós súlyával osztályának legkönnyebb 
magasnyomású mosója. A könnyed szállításért, a nagy mozgásszabadságért és a jó 
hangulatért.
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Aquatak 160 X 150 Clic 140 Clic 135 Clic 130

Max. nyomás 160 bar 150 bar 140 bar 135 bar 130 bar

Motorteljesítmény 3000 W 2700 W 2300 W 2100 W 2000 W

Max. szállítási mennyiség 600 l/h 550 l/h 470 l/h 450 l/h 430 l/h

Max. befolyási hőmérséklet 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Tömlő 12 m (gumi) 12 m (gumi) 12 m (Torsion-Flex) 9 m (Torsion-Flex) 9 m (Torsion-Flex)

Kábelhossz 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Automatikus leállás ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Önálló felszívási funkció – – ✓ ✓ ✓

Súly (tartozékok nélkül) 26,6 kg 22,3 kg 20,4 kg 19,5 kg 13,6 kg

Rendelési szám 0 600 877 C00 0 600 877 A00 0 600 879 300 0 600 879 200 0 600 879 100

EAN-kód 3165140.338936 3165140.338790 3165140.467216 3165140.467186 3165140.467155

A géppel szállított tartozékok/felszereltség

Lándzsák V, R V, R 4-fúvókás, FJ 4-fúvókás, FJ 4-fúvókás

Mosókefe – – – – –

Beépített tisztítószertartály 1 x 3 l 1 x 3 l 1 x 1 l 1 x 1 l 1 x 1 l 

Tömlődob Kézi – Easy-Roll Easy-Roll Easy-Roll

V = Vario-Jet-Fan lándzsa R = Roto-Power lándzsa 4-Jet = 4-fúvókás lándzsa FJ = Flexi-Jet lándzsa F = Fan lándzsa Z = Tartozéktáska

Bosch magasnyomású mosók

Aquatak 
magasnyomású mosók

Tartozék Termék Rendelési szám EAN-kód

Aquatak

Mosókefe Minden Aquatak 1 F 016 800 209 3165140.356831

Merev forgó mosókefe Minden Aquatak 1 F 016 800 210 3165140.356848

Állítható forgófejű mosókefe Minden Aquatak 1 F 016 800 211 3165140.356855

Flexi-Jet lándzsa Minden Aquatak 1 F 016 800 171 3165140.349048

Hosszabbító tömlő 7 m Minden Aquatak 1, 2, 3 F 016 800 212 3165140.356862

Hosszabbító tömlő 10 m Minden Aquatak 1, 2, 3 F 016 800 213 3165140.356879

Csőtisztító 8 m Minden Aquatak 1 F 016 800 214 3165140.356886

Csőtisztító 15 m Minden Aquatak 1 F 016 800 216 3165140.356909

Hosszabbító cső szórófejhez Minden Aquatak 1 F 016 800 220 3165140.356947

Vízszűrő Minden Aquatak F 016 800 284 3165140.507639

Visszafolyás-gátló Minden Aquatak F 016 800 222 3165140.356961

Aquasurf terasztisztító Minden Aquatak 1, 3 F 016 800 169 3165140.349055

Állítható forgófejű mosókefe 160 X F 016 800 194 3165140.350297

Hosszabbító tömlő 7 m 160 X F 016 800 196 3165140.350310

Csőtisztító 8 m 160 X F 016 800 228 3165140.357029

Általános adapter-készlet Magasnyomású tisztító más gyártótól F 016 800 198 3165140.350334

Adapter Kärcher tartozékhoz Minden Aquatak 1 F 016 800 226 3165140.357005

1 Kivéve Aquatak 160 X. 2 Kivéve Aquatak Clic. 3 Nem ajánlott az Aquatak Go/Go Plushoz.

Clic 125 1200 Plus 115 Plus 110 Plus 110 Go Plus Go

125 bar 120 bar 115 bar 110 bar 110 bar 100 bar 100 bar

1800 W 1750 W 1700 W 1600 W 1600 W 1350 W 1100 W

410 l/h 390 l/h 380 l/h 380 l/h 360 l/h 330 l/h 300 l/h

60 °C 60 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

6 m (Torsion-Flex) 6 m 6 m 5 m 5 m 2,5 m 2,5 m

5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ – – – – ✓ ✓

13 kg 13 kg 7,2 kg 7,2 kg 7,2 kg 3,9 kg 1 3,7 kg 1

0 600 879 000 0 600 876 F00 0 600 876 E00 0 600 876 D00 0 600 876 C00 0 600 876 J00 0 600 876 H00

3165140.467124 3165140.348973 3165140.338721 3165140.338660 3165140.338608 3165140.467094 3165140.467063

4-fúvókás V, R, FJ V, R, FJ V, R, FJ V, R, FJ R, F, Z F

– ✓ ✓ ✓ – – –

1 x 1 l külön  
0,5 l-es palack

1 x 0,75 l 1 x 0,75 l külön  
0,5 l-es palack

külön  
0,5 l-es palack

külön  
0,5 l-es palack

Easy-Roll – – – – – –

1 Görgős troli nélkül.
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Aquatak 160 X 150 Clic 140 Clic 135 Clic 130

Max. nyomás 160 bar 150 bar 140 bar 135 bar 130 bar

Motorteljesítmény 3000 W 2700 W 2300 W 2100 W 2000 W

Max. szállítási mennyiség 600 l/h 550 l/h 470 l/h 450 l/h 430 l/h

Max. befolyási hőmérséklet 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Tömlő 12 m (gumi) 12 m (gumi) 12 m (Torsion-Flex) 9 m (Torsion-Flex) 9 m (Torsion-Flex)

Kábelhossz 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Automatikus leállás ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Önálló felszívási funkció – – ✓ ✓ ✓

Súly (tartozékok nélkül) 26,6 kg 22,3 kg 20,4 kg 19,5 kg 13,6 kg

Rendelési szám 0 600 877 C00 0 600 877 A00 0 600 879 300 0 600 879 200 0 600 879 100

EAN-kód 3165140.338936 3165140.338790 3165140.467216 3165140.467186 3165140.467155

A géppel szállított tartozékok/felszereltség

Lándzsák V, R V, R 4-fúvókás, FJ 4-fúvókás, FJ 4-fúvókás

Mosókefe – – – – –

Beépített tisztítószertartály 1 x 3 l 1 x 3 l 1 x 1 l 1 x 1 l 1 x 1 l 

Tömlődob Kézi – Easy-Roll Easy-Roll Easy-Roll

V = Vario-Jet-Fan lándzsa R = Roto-Power lándzsa 4-Jet = 4-fúvókás lándzsa FJ = Flexi-Jet lándzsa F = Fan lándzsa Z = Tartozéktáska

Bosch magasnyomású mosók

Tisztítószer Termék Rendelési szám EAN-kód

Aquatak

Alumínium kerékabroncs tisztító 0,75 l Minden Aquatak F 016 800 229 3165140.357036

Autótisztító 0,5 l Minden Aquatak F 016 800 236 3165140.357616

Üvegtisztító 0,5 l Minden Aquatak F 016 800 235 3165140.357609

Rovareltávolító 0,75 l Minden Aquatak F 016 800 230 3165140.357043

Polírozó viasz 2,5 l Minden Aquatak F 016 800 233 3165140.357586

Terasztisztító 0,5 l Minden Aquatak F 016 800 237 3165140.357623

Univerzális tisztító 2,5 l Minden Aquatak F 016 800 231 3165140.357562

Univerzális tisztító 0,5 l Minden Aquatak F 016 800 232 3165140.357579

Clic 125 1200 Plus 115 Plus 110 Plus 110 Go Plus Go

125 bar 120 bar 115 bar 110 bar 110 bar 100 bar 100 bar

1800 W 1750 W 1700 W 1600 W 1600 W 1350 W 1100 W

410 l/h 390 l/h 380 l/h 380 l/h 360 l/h 330 l/h 300 l/h

60 °C 60 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

6 m (Torsion-Flex) 6 m 6 m 5 m 5 m 2,5 m 2,5 m

5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ – – – – ✓ ✓

13 kg 13 kg 7,2 kg 7,2 kg 7,2 kg 3,9 kg 1 3,7 kg 1

0 600 879 000 0 600 876 F00 0 600 876 E00 0 600 876 D00 0 600 876 C00 0 600 876 J00 0 600 876 H00

3165140.467124 3165140.348973 3165140.338721 3165140.338660 3165140.338608 3165140.467094 3165140.467063

4-fúvókás V, R, FJ V, R, FJ V, R, FJ V, R, FJ R, F, Z F

– ✓ ✓ ✓ – – –

1 x 1 l külön  
0,5 l-es palack

1 x 0,75 l 1 x 0,75 l külön  
0,5 l-es palack

külön  
0,5 l-es palack

külön  
0,5 l-es palack

Easy-Roll – – – – – –

1 Görgős troli nélkül.
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Ha már használta a Bosch lítium-ion kerti gépeket, és 
ismeri az összes előnyüket, örömmel fogja hallani, hogy 
sok minden más vár Önre a Bosch barkács szerszámgépek 
kínálatában. Valójában a Bosch a tapasztalatának nagy 
részét, ami lehetővé tette a lítium-ion áramellátású kerti 
gépek, mint például az akkus sövénynyíró ollók, fűnyíróollók 
és a világ első lítium-ion áramellátású fűnyírójának, a Rotak 
LI-nek a piacra dobását, közös együttműködésben szerezte 
a kutatásnál és fejlesztésnél, amelynek eredménye ezeknek 
az innovatív szerszámoknak a mindenre kiterjedő választéka 
lett.

A Bosch folyamatosan fejleszti a lítium-ion áramellátású 
szerszámokat, és újdonságokat hoz ki, amelyek megkönnyí-
tik és élvezetesebbé teszik a barkácsolási projektek megva-
lósítását. A Bosch Uneo például rendkívül sokoldalú: fúrhat, 
ütvefúrhat és csavarozhat bármilyen felületen egyetlen 
szerszámmal. A Bosch könnyű és kompakt IXO csavarozója 
a világ legnagyobb számban eladott, lítium-ionos kéziszer-

száma. Nincs más olyan kézreálló és népszerű szerszám, 
amely a bonyolult rögzítési feladatoknál is megfelel.

A Bosch barkácsszerszámai közül számos alkalmas 
szabadtéri projektekhez. Egy további előny, ha Bosch gépet 
választ, hogy a lítium-ion akkuk bizonyos kerti gépeken 
felváltva használhatók bizonyos Bosch szerszámgépekkel, 
vagyis minden munkát befejezhet anélkül, hogy értékes 
időt veszítene. 

Mivel a Bosch ezzel a modern technológiával igen 
széles választékot kínál a szerszámok terén, bármilyen 
projektbe kezd, biztos lehet benne, hogy fog találni olyan 
Bosch gépet, amely az Ön számára szükséges összes 
követelményt teljesíti. Így akár lyukat fúrna a hajópadlóba, 
vagy lecsiszolná, akár füvet nyírna, vagy rendbe hozná a 
bokrokat és sövényeket, a Bosch akkus gépek az innovatív 
lítium-ion technológiával verhetetlen előnyöket nyújtanak, 
és valódi élvezetté változtatják a házi és kerti projekteket.

Tegye a házat és a kertet az otthonává.
A Bosch lítium-ion technológiával.
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Teljes erő mindenkor 
Minimális önkisülés, nincs memóriaeffektus: 
az akku teljesítménye az egész életcikluson 
át állandó. A lítium-ion technológiának 
köszönhetően mindig készen áll, ha Ön is.

Azonos teljesítmény fele akkora helyen 
A lítium-ion technológia segítségével az 
akkuk mérete és súlya körülbelül 60 %-kal 
csökkenthető a hagyományos nikkel-
kadmium akkukhoz képest – ennek ellenére 
ugyanakkora teljesítményt nyújtanak.

Nagy teljesítmény, kis súly 
A lítium-ion technológiával rendelkező 
Bosch akkus gépeket rendkívül kompakt 
formatervezés, alacsony súly és könnyű 
kezelhetőség jellemzi. Ezzel sok fáradságot 
takaríthat meg munka közben.

Hosszú élettartam 
Az intelligens elektronikus cellavédelem, 
a Bosch ECP, megvédi a lítium-ion akkukat 
a túlmelegedéstől és a túlterheléstől, ezáltal 
különösen hosszú élettartamot biztosít.

Kompakt, tartós és gyorsan feltölthető 
A rövid feltöltési időnek köszönhetően 
a lítium-ion technológiával rendelkező Bosch 
akkus szerszámok gyorsan használatra 
készek. Ezenkívül különösen tartósak, hiszen 
hatszor hosszabb az élettartamuk, mint 
a hagyományos nikkel-kadmium akkuknak.

Li-ion 
85 %

NiCd 
0 %

Az akku töltési 
állapota négy hónap 

készenlét után.

Bosch lítium-ion technológia

A lítium-ion technológia  
összefoglalva:
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Ixo PSR 7,2 LI PSR 10,8 LI PSR 14,4 LI

Akkumulátor feszültség 3,6 V 7,2 V 10,8 V 14,4 V

Max. csavarátmérő 5 mm 6 mm 6 mm 8 mm

Fúrási átmérő fában – – 20 mm 25 mm

Fúrási átmérő acélban – – 8 mm 10 mm

Fúrási átmérő falazatban – – – –

Fúrási átmérő betonban – – – –

Üresjárati fordulatszám 180 ford./perc 240 ford./perc 0 – 410 ford./perc 0 – 450 ford./perc

Nyomatékbeállítások – – 10 + 1 10 + 1

Max. nyomaték puha / kemény 
csavarbehajtási alkalmazás esetén

– 6/10 Nm 10/25 Nm 12/28 Nm

Ütésszám – – – –

Egy ütés energiája – – – –

Fúrótokmány Mágneses bittartó hatszögletű 
foglalattal

Mágneses bittartó hatszögletű 
foglalattal

Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock

A gép súlya akkumulátorral 300 g 500 g 950 g 1,15 kg

ECP ✓ ✓ ✓ ✓

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2 PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Uneo

14,4 V 18 V 14,4 V 18 V 14,4 V

8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm

30 mm 35 mm 30 mm 35 mm 10 mm

10 mm 10 mm 13 mm 13 mm 8 mm

– – 14 mm 15 mm 10 mm 

– – 10 mm 12 mm 10 mm

0 – 370 ford./perc – (1. fokozat)
0 – 1150 ford/perc – (2. fokozat)

0 – 400 ford/perc – (1. fokozat) 
0 – 1250 ford/perc – (2. fokozat)

0 – 350 ford/perc – (1. fokozat)
0 – 1550 ford/perc – (2. fokozat)

0 – 400 ford/perc – (1. fokozat)
0 – 1650 ford/perc – (2. fokozat)

0 – 900 ford/perc

25 + 1 25 + 1 30 + 2 30 + 2 –

20/38 Nm 25/46 Nm 23/40 Nm 30/48 Nm –

– – – – 0 – 4800 ütés/perc

– – – – 0,9 J

Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock Bosch SDS-Quick 
szerszámbefogás

1,35 kg 1,45 kg 1,7 kg 1,8 kg 1,1 kg

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

IXO akkus  
csavarozó
Kicsi és könnyű.
  LED-es előre/hátra kijelző és töltési 

állapot kijelző

  Automatikus tengelyreteszelés 
csavarok kézi meghúzásához vagy 
meglazításához

  Optimális tárolás a töltőállomáson

  Lágyfogantyú az erősebb és 
kényelmesebb kézben tartás 
érdekében

  Powerlight munkalámpa

PSR 10,8 LI akkus  
fúrógép/csavarbehajtó
Praktikus és könnyű.
  Lítium-ion technológia – minden csa-

varbehajtási munkához – fúró állással

  Nincs memóriaeffektus, minimális az 
önkisülés: mindig használatra kész 
a lítium-ion technológiának köszön-
hetően

  Click kulcs nélküli tokmány Bosch 
Auto-Lock rendszerrel a leggyorsabb 
és legegyszerűbb szerszámcsere 
érdekében

  Nyomaték előválasztás 10 nyomaték-
beállítással és fúró állással – opti-
mális teljesítmény minden alkalma-
záshoz

UNEO akkus  
kalapácsfúró
3 funkció egy szerszámban.
  Kalapácsfúrás betonban és falazatban, 

valamint fúrás és csavarbehajtás 
a pneumatikus Bosch ütőszerkezettel, 
amely 0,9 joule ütési energiát biztosít

  Kényelmes munkavégzés a különösen 
kézreálló méretnek, valamint az 1,1 kg 
használati súlynak köszönhetően

  Mindig használatra kész a 14,4 V-os 
lítium-ion akkutechnológia által
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PowerLight

Bosch szerszámgépek

Ixo PSR 7,2 LI PSR 10,8 LI PSR 14,4 LI

Akkumulátor feszültség 3,6 V 7,2 V 10,8 V 14,4 V

Max. csavarátmérő 5 mm 6 mm 6 mm 8 mm

Fúrási átmérő fában – – 20 mm 25 mm

Fúrási átmérő acélban – – 8 mm 10 mm

Fúrási átmérő falazatban – – – –

Fúrási átmérő betonban – – – –

Üresjárati fordulatszám 180 ford./perc 240 ford./perc 0 – 410 ford./perc 0 – 450 ford./perc

Nyomatékbeállítások – – 10 + 1 10 + 1

Max. nyomaték puha / kemény 
csavarbehajtási alkalmazás esetén

– 6/10 Nm 10/25 Nm 12/28 Nm

Ütésszám – – – –

Egy ütés energiája – – – –

Fúrótokmány Mágneses bittartó hatszögletű 
foglalattal

Mágneses bittartó hatszögletű 
foglalattal

Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock

A gép súlya akkumulátorral 300 g 500 g 950 g 1,15 kg

ECP ✓ ✓ ✓ ✓

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2 PSB 14,4 LI-2 PSB 18 LI-2 Uneo

14,4 V 18 V 14,4 V 18 V 14,4 V

8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm

30 mm 35 mm 30 mm 35 mm 10 mm

10 mm 10 mm 13 mm 13 mm 8 mm

– – 14 mm 15 mm 10 mm 

– – 10 mm 12 mm 10 mm

0 – 370 ford./perc – (1. fokozat)
0 – 1150 ford/perc – (2. fokozat)

0 – 400 ford/perc – (1. fokozat) 
0 – 1250 ford/perc – (2. fokozat)

0 – 350 ford/perc – (1. fokozat)
0 – 1550 ford/perc – (2. fokozat)

0 – 400 ford/perc – (1. fokozat)
0 – 1650 ford/perc – (2. fokozat)

0 – 900 ford/perc

25 + 1 25 + 1 30 + 2 30 + 2 –

20/38 Nm 25/46 Nm 23/40 Nm 30/48 Nm –

– – – – 0 – 4800 ütés/perc

– – – – 0,9 J

Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock Bosch SDS-Quick 
szerszámbefogás

1,35 kg 1,45 kg 1,7 kg 1,8 kg 1,1 kg

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jellemzők Prio

Akkumulátor feszültség 7,2 V

Rezgésszám 16 000 rezgés/perc

Rezgőkör átmérője 1,2 mm

Csiszolófelület 104 cm2

Gép súlya 700 g

ECP ✓

Jellemzők Xeo

Akkumulátor feszültség 3,6 V

Max. vágható vastagság 6 mm

Vágáshossz akkutöltésenként Akár 150 m

Üresjárati fordulatszám 240 ford./perc

A gép súlya akkumulátorral 400 g

Reteszelt bekapcsoló ✓

AutoSharp ✓

ECP ✓

PSB 14,4 LI-2  
akkus ütvefúró
2-fokozatú hajtómű.
  Lítium-ion technológia – ütvefúrás, fúrás és 

csavarbehajtás maximális erővel

  Nincs memóriaeffektus, minimális az önkisülés: 
mindig használatra kész a lítium-ion technológiának 
köszönhetően

  A kategória legpraktikusabb szerszáma 
a kifejezetten kis súlyának és a kompakt 
kialakításnak köszönhetően

  Nyomaték előválasztás 30 nyomatékbeállítással, 
továbbá fúró és kalapácsfúró állás – optimális 
teljesítmény minden alkalmazáshoz



54 | 

Bosch lítium-ion technológia 
A Bosch lítium-ion technológiájával 
a legújabb műszaki megoldást 
tartja a kezében. Mert a Bosch 
a legmodernebb lítium-ion technológia 
és az erre optimalizált motorok 
és elektronikus alkatrészek, mint 
pl. innovatív cellavédelem optimális 
összjátékával biztosítja a hosszabb 
akku üzemidőt és hatékony, erőteljes 
akkus kerti gépeket. A Bosch a lítium-
ion technológiával ellátott akkus 
kerti gépek első gyártójaként már 
teljes készülékválasztékot kínál 
a metszőollóktól a fűnyírókig. 

Elektronikus blokkolásgátló rendszer 
Ha egy vastag ágat nem sikerül 
azonnal elvágni, azt az innovatív 
mikroelektronika felismeri és azonnal 
szabályozza a kések futásirányát, hogy 
folytatni tudja a fa átvágását ott is, ahol 
más gépek leállnának. 

A Boschsal mindig egy lépéssel előrébb jár.  
Az iránymutató, a hétköznapokban segítő újításokkal.

„Hatékony Gazdálkodási Rendszer”
10–20%-kal megnöveli a lítium-
ion akkuk üzemidejét a Rotak LI 
gépnél. Az intelligens elektronikus 
vágásvezérlés biztosítja a szükséges 
energiaszükségletet a fű magasságának 
és vastagságának megfelelően a kések 
állandó forgási sebessége mellett. 
A motor kikapcsolásakor pedig az 
energia-visszanyerő rendszer a kifutó 
késmozgás energiáját elektromos 
energiává alakítja át, amely azután 
a fűnyíró akkuját táplálja.

Szabadalmaztatott „Jet-Collect” 
rendszer 
A rugós acélfogakkal és légbeáramló 
nyílásokkal ellátott innovatív henger 
alaposan eltávolítja a gyepfilcet, mohát 
és a gyomot. A fellazított hulladékot 
erős légárammal eltömődés nélkül 
a fűgyűjtőbe préseli.

Hatékony „Turbine-Cut” rendszer 
Az új fejlesztésű turbina-vágóművel 
a puha zöldhulladék és a kemény fa 
együtt aprítható. A garatszerkezettel 
összekapcsolt 8 forgókés lehetővé teszi 
az optimális önbehúzást és a rendkívül 
gyors, akár 230 kg/óra anyagáttolást. 
Ez a kombináció biztosítja a hatékony 
munkavégzést gyakorlatilag elakadás 
nélkül, függetlenül a kerti hulladék 
anyagától. 

Innovatív gyepfésű
Szélesebb a fűnyíró első kerekeinél, 
ezért a széleknél lévő füvet 
magabiztosan a kések alá rendezi.  
Így a virágágyások, falak vagy utak 
mentén sem marad fűcsík.

Powerdrive™ motor
Az innovatív fordulatszám-csökkentő 
áttétel a motor magas fordulatszámát 
rendkívüli erővé alakítja. Ha az 
ellenállás lefékezi, automatikusan 
megnő a forgatónyomaték és a motor 
erőteljesen tovább dolgozik még nehéz 
körülmények és nagy terhelés esetén is.

Szabadalmaztatott „Power-Blade” 
rendszer 
A Bosch által kifejlesztett speciális 
ravaszrendszer az oldalsó 
vágórendszerrel kombinálva egy éles 
szél nélküli álló vezetőpengéből és egy 
hátrahúzott, extra éles mozgó késből 
áll. Megakadályozza a véletlen vágást 
és lehetővé teszi a biztonságos és 
a kitűnően sima és roncsolásmentes 
vágást akár 14 mm-es átmérőig. 

Jó tudni

A Bosch folyamatosan új termékeket fejleszt, 
melyek kizárólag a felhasználó kívánságaihoz és 
követelményeihez igazodnak. Megoldásokat, melyekkel 
egyszerűbben, gyorsabban és kellemesebben 
végezheti el a mindennapos kerti munkákat.

Az iránymutató újításokról ezen az oldalon olvashat 
egy rövid ismertetőt. Ezekről többet megtudhat 
a www.bosch.hu internetes oldalon.

Blokkolásgátló rendszer
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Látogasson el a Bosch-hoz az interneten is,  
ha többet meg szeretne tudni.

Új ötleteket keres kertje kialakításához? Meghatározott 
növények ápolásáról kérdezne? Vagy meglévő kerti 
gépeihez keres speciális tartozékokat? Weboldalunkon 
mindezekre választ talál. Üdvözöljük a Bosch kerti 
részlegén. Mindig megtalál bennünket a www.bosch.hu 
oldalon.

Itt a kertápolási alapismereteket nyújtó kerti tanácsadás 
mellett mindig megtalálja a legújabb termékeket és 
azok használatát is. A fűnyíróktól a praktikus Isio-ig, az 
egyszerűtől az igényesig – merítsen ötleteket! Azért hogy 
a kerti szezon az elejétől a végéig szórakozás legyen. 

És hogy mi minden felfedeznivalót kínálunk még? 
Miért nem látogat meg minket? Kertkapunk mindig 
nyitva áll Ön előtt.

Ha a Bosch kerti gépekről és elektromos 
kéziszerszámokról keres információt  
és oktatóanyagot, válassza a  
www.powertool-portal.com

Bosch – felelősséggel a jövőért.  
Mert a környezet a saját házunkban kezdődik.

A környezetért vállalt felelősség a Boschnál alapvető 
érték. A környezetvédelemre vonatkozó első kötelező 
érvényű irányelvet a Bosch már harminc évvel ezelőtt 
megfogalmazta. 1996-ban az egész Bosch csoport 
számára érvényessé váltak a környezetvédelmi 
alapelvek. Ugyanebben az évben a Bosch minden 
gyártási telephelyén fokozatosan elkezdte 
bevezetni a környezetgazdálkodási rendszereket. 
Különböző témákban születtek projektek, p l. az 
energiatakarékos termékek terén. Például az új Rotak 
LI generációs akkus fűnyírók elsőként rendelkeznek 
„Hatékony Gazdálkodási Rendszer”. Ezzel akár  
20%-os energia-megtakarítás érhető el a próbára tett 
és bevált Bosch lítium-ion technológiával kombinálva. 
Ráadásul ezzel a fűnyírás tiszta dologgá válik – halk, 

szagmentes, klímabarát, környezetkímélő.
További projektek léteznek a környezetkímélő 
csomagolás, a hulladékszelektálás és 
újrahasznosítás témákban.

A Bosch környezetért vállalt elkötelezettségéről 
az interneten a www.bosch-umwelt.com oldalon 
tájékozódhat.

Újrahasznosítási szolgálat: vállaljon részt 
a környezetvédelemben. A kiszolgált Bosch 
kerti gépeit, akkus készülékeit és akkuegységeit 
a forgalmazókon keresztül eljuttathatja az 
újrahasznosítási helyekre. Egy elektromos 
kéziszerszám több mint 80 százaléka ezen 
a módon újrahasznosítható.


